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Kers}-rms: feest van de terugkeer van het licht 
De meeste mensen denken bij Kerstmis 
aan de geboorte van Jezus. Ook al zijn ze 
niet christelijk, ook al geloven ze niet in 
god; bij kerstmis doen ze toch een beetje 
alsof. Het kindje, de kribbe, de herders. 

Net  zoals we het van onze ouders hoorde 
vertellen we onze kinderen ter „verkla-
ring" het verhaal uit de bijbel. De herder-
tjes lagen bij nachte, geen wiegje als rust-
plaats, Davids zoon lang verwacht, die ons 
't heil der wereld bracht. 
Voor tallozen hebben deze beelden niet de 
betekenis die ze wel hebben voor diegenen 
die echt geloven dat de zoon van god 1979 
jaar geleden op aarde kwam. Maar ook al 
namen we innerlijk afstand van de traditio-
nele godsdienstige uiterlijk van kerstmis; 
uiterlijk laten we dat beeld voortbestaan. 

Sterker nog, we aksepteren en werken er 
aan mee dat vooral dit christelijke „ge-
zicht" van kerstmis van generatie op gene- 

ratie wordt overgedragen. Thuis en op 
school. Op straat, in de etalages, in de kin-
derboeken, op radio en televisie. Soms 
hebben we wel eens gehoord dat die kerst-
boom een „heidense" oorsprong heeft. 
Maar „heidens" is een woord dat christe-
nen al eeuwenlang gebruiken voor degenen 
die niet in hun god geloven. Daarom heeft 
het woord ook zo'n negatieve bijklank. 
Moeten we zo'n woord gedachteloos 
overnemen? 
Humanisten zijn geen heidenen. Ze be-
stempelen zichzelf niet met begrippen die 
stammen uit godsdienstige voorstellingen. 
Het is trouwens onnodig te zeggen waarin 
humanisten niets zien. Het gaat erom 
waarin ze wel geloven: in mensen, in men-
selijke verbondenheid, in de menselijke 
natuur. Het Humanistisch Verbond wil 
geen afbreuk doen aan de betekenis die 
kerstmis heeft voor christenen, al zo lang. 

Wij vragen alleen maar aandacht voor de 
veel oudere, algemeen menselijke beteke-
nis van kerstmis. In alle tijden hebben 
mensen in deze donkere dagen hun verlan-
gen naar het licht tot uitdrukking gebracht. 
Zonder terugkeer van de zon was er im-
mers geen verder leven. In het teken van 
deze kringloop hebben mensen altijd hun 
verbondenheid met de natuur uitgedrukt. 
Over de hele wereld, in tal van kulturen. 
Onze huidige beschaving propageert vrij-
wel eksklusief de jongste, christelijke va-
riatie op dit thema. Wetend echter hoeveel 
er schuil gaat achter het bekende geboor-
teverhaal van Jezus, kunnen humanistisch 
denkende mensen zich geïnspireerd voelen 
om kerstmis ook tot hun eigen feest te ma-
ken, De vraag is daarbij niet zozeer welke 
vormen overboord gezet kunnen worden, 
maar eerder welke uitdrukking wij zelf aan 
onze eigen gevoelens kunnen geven. 
Zie verder pagina 7 t/m 13 	(C. V.) 
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Mevrouw Blom en Wichers praatten met 
mevrouw Spigt. 
Zoals in de vorige „Humanist" vermeld, 
zou er nog met Ans Spigt gesproken wor-

' den over de eventuele voortzetting van 
haar cursief. Dit gesprek heeft plaatsge-
vonden op 21 november, bij haar thuis, en 
het verliep in de vertrouwde sfeer van 
mensen, die elkaar al lang kennen. 
Heel verhelderend was het, toen naar vo-
ren kwam, dat Ans er geen flauwe notie 
van had, dat het om de beëindiging van 
haar rubriek zou kunnen gaan, toen Bon-
ger daar, op 9 oktober, zoals in de loop van 
dat gesprek bleek, als afgezant van de 
redaktieraad kwam. Vandaar het beeld van 
de plensbui, dat zij in haar afscheidsstukje 
gebruikte. In al die jaren had geen redak-
teur ooit aangedrongen op verandering van 
haar cursiefjes. Ze had integendeel van di-
verse kanten, ook van redakteuren, wel 
veel aanmoediging ondervonden, terwijl 
ze uiteraard nooit de notulen van de 
redaktieraad ontving. 
Voorts is duidelijk geworden, dat Henk 
Bonger als reden voor de beëindiging van 
de column gesproken heeft over jonge le-
zers, die niet geïnteresseerd zouden zijn in 
haar rubriek. Hij heeft dat later in een brief 
aan Ans nog eens bevestigd. Ans had hier-
uit begrepen, dat deze bewering gegrond 
was op een rondvraag in beperkte kring. 
Deze indruk is in het afscheidsstukje te-
rechtgekomen als „een vluchtige enquê-
te". Maar er is van een enquête geen spra-
ke geweest. 
Maar de belangrijkste vraag was of er mo-
gelijkheden waren voor terugkeer van de 
cursiefjes. Ans heeft daarvan zelf opge-
schreven: 
„Op een vraag van het hoofdbestuur of ik, 
gezien de vele reakties en protesten uit het 
land, mijn cursiefjes weer wil hervatten, 
moet ik antwoorden, dat het hoofdbestuur 
er misschien wel voor kan zorgen, dat ik 
mijn vaste column in het blad behoud, 
maar dat het hoofdbestuur de opinie van de 
redaktie en de redaktieraad niet kan ver-
anderen en dat het dus voor mij toch echt 
heel ongemakkelijk en weinig inspirerend 
is, om verder te werken met een gezel-
schap, dat van mening is dat ik een verou-
derd en dus voorbij tijdperk vertegen-
woordig." 
Ook de twee bezoekers van het hoofdbe-
stuur meenden dat bij nadere overweging 
de hervatting wel eens niet meer de oude 
bevrediging zou kunnen geven, en dat dan 
niet alleen wegens de zittende redaktie (re-
dakteur en kommissie) maar ook omdat er 
geen enkele garantie gegeven kan worden 
dat de generatieafstand, tot groei gedoemd 
immers, tot een volgende redaktie smaller 
zal zijn. 
Zo valt dan toch het doek over het cursief 
van Ans Spigt. We zouden alleen gewild 
hebben dat het zonder komplikaties zou 
zijn gegaan; omdat het een rubriek was met 
vele hoogtepunten. Een eerder kontakt 
met Ans zou hier— achteraf gezien — op z'n 
plaats geweest zijn. Niettemin hebben ook 
de komplikaties iets opgeleverd voor Ans 
om op terug te kijken: de vele vriendelijke 
en soms ontroerende brieven van lezers en 
uit de gemeenschappen. Die worden haar 
heel graag gegund. 	 A. Wichers 

EEN JAAR ,HUMANIST' 
Kerstmis en oudjaar, de feestdagen in deze laatste donkere maand van het jaar 
staan weer voor de deur. Het betekent voor veel mensen enkele vrije dagen met 
lange avonden waarin eindelijk weer eens tijd is om een goed boek te pakken. En 
ook hopelijk om dit dubbelnummer van de „Humanist" te lezen. 

Daar is dacht ik ook alle reden toe: zeven 
pagina's waarin uitgebreid wordt ingegaan 
op de voor-christelijke achtergronden van 
de kerstviering. Daarmee wordt dan ein-
delijk voldaan aan een al jaren bestaande 
vraag binnen het verbond, met name bin-
nen vele gemeenschappen. Daarnaast in 
dit nummer o.a. de visies van algemeen 
voorzitter Tielman en de heer Schaper op 
de jaren tachtig en de plaats die het H.V. in 
die jaren volgens hen zal moeten innemen. 
Ook een oriënterend interview met de a.s. 
nieuwe direkteur van het verbond Henny 
Baas. 
Met deze speciale uitgave sluit ik mijn eer-
ste jaar af als eindredakteur van de „Hu-
manist". Een goede gelegenheid om een 
tussenbalans op te maken. In tegenstelling 
tot mijn voorganger Wim Jungman begon 
ik mijn redakteurschap (twee dagen per 
week) als een buitenstaander, ik wist wei-
nig van het Verbond en nog minder van de 
„Humanist". De eerste maanden waren 
daarom vooral ter oriëntatie, om kennis te 
maken met de vele mensen die aktief zijn 
binnen het H.V. en om de mogelijkheden 
en beperkingen van de „Humanist" te le-
ren kennen. In die begintijd bleken sommi-
ge veranderingen of niet aan te slaan of niet 
haalbaar. Een voorbeeld van het laatste is 
de poging om een kunstrubriek van de 
grond te krijgen. Andere veranderingen 
zoals de eigen cartoons en foto's en de 
achterpaginarubriek „oriëntatie" kregen 
na enige try-outs hun vaste vorm en plaats. 
De laatste maanden is voorzichtig begon-
nen met het belichten van alle werkvelden 
en deelorganisaties van het Humanistisch 
Verbond door middel van interviews. De-
ze serie zal ook het komende jaar worden 
voortgezet. Daarnaast probeert de „Hu-
manist" zo aktueel mogelijk H.V.-aktivi-
teiten zoals de politieke forumbijeenkom-
sten en konferenties op de voet te volgen. 
Blijkens de vele reakties van lezers voor-
ziet deze stelselmatige voorlichting en ak-
tuele berichtgeving in een grote behoefte 
onder de lezers. 
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Er blijft uiteraard nog veel te wensen over. 
Zo zal er meer aandacht moeten worden 
besteed aan de geestelijke fundamenten 
van het humanisme en aan levensbe-
schouwelijke problematiek in het alge-
meen. En vooral de rubriek „Lezers 
schrijven" hèeft de laatste maanden veel te 
weinig ruimte gekregen in de „Humanist". 
Het komende jaar zal hiervoor zeker meer 
ruimte worden gereserveerd. Maar het zal 
met de huidige beperkte middelen van tijd 
en geld onmogelijk zijn iedere lezer ten 
volle tevreden te stellen. De redaktie wil 
van de ,,Humanist" uiteraard een zo goed 
mogelijk blad maken binnen de gegeven 
grenzen. Daarom zijn suggesties, verlan-
gens en kritiek van lezers zeer welkom, 
alsook brieven en artikelen en met name 
informatie over de aktiviteiten binnen de 
gemeenschappen. Al hoop ik wel dat u er 
begrip voor heeft dat door tijdgebrek ant-
woord of plaatsing enige tijd kan duren. 
Rest mij nog alle lezers van de „Huma-
nist" prettige feestdagen en de beste wen-
sen voor het nieuwe jaar aan te bieden. 

Hes van Huizen 

WAT SCHREEF 
DOMELA NIEUWENHUIS? 

De vraag wat Ferdinand Domela 
Nieuwenhuis tussen 1870 en 1919 
geschreven heeft zal waarschijnlijk 
nooit geheel beantwoord kunnen 
worden. Hij schreef honderden ar-
tikelen, meestal zonder onderteke-
ning. Al vele jaren werkt Gé Na-
brink aan de samenstelling van een 
lijst van geschriften van en over 
Domela Nieuwenhuis. Daarbij heeft 
hij uw hulp nu nodig. 
Naast de lijst van werken van Do-
mela Nieuwenhuis is het ook de be-
doeling een opstelling te maken van 
hetgeen over hem geschreven is. 
Ook voor deze opgave is elke titel of 
vingerwijzing welkom. 
Reakties naar Gé Nabrink, Kaste-
lenstraat 93 II, 1082 EA Amster-
dam. 

Ontmoetingsgroep hï liaarllern 
In Haarlem zal op 15 januari 1980 een ont-
moetingsgroep starten o.l.v. Albert 
Nieuwland. Kosten zullen ongeveer 
f 200,— bedragen. Informatie en opgave bij 
Rie Toorens telefoon 023-256726, adres: 
Bispincklaan 68 in Bloemendaal. Mochten 
de kosten een bezwaar zijn, dan graag te-
lefonisch kontakt•  opnemen. 

SLUITING 
CENTRAAL BUREAU 

Het Centraal Bureau zal van • 
maandag 24 december 1979 t/m 
dinsdag 1 januari 1980 zijn ge-
sloten.  
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Humanistisch Vormings On 
Een derde prioriteit vo 
aanbod aan kinderen en j 
leren kiezen in levensbescho elijke vra-
gen, om vrij te leren denken, om eigen 
keuzes te leren maken, om te leren omgaan 
met vrijheid en verantwoordelijkheid. Het 
HV zal meer aandacht besteden aan onze 
rol in het onderwijs. Het vrije denken is 

niet eens en voor altijd bevochten, maar 
zal steeds weer opnieuw bevochten moe-
ten worden - generatie op generatie. Wij 
mogen jongeren niet in de steek laten die 
zullen moeten leven in een wereld die door 
ons niet al te hoopvol wordt achtergalaten. 
Mensen die jongeren afschrijven, schrij-
ven het voortbestaan van de wereld af. 
Omdat humanisten geloven in een mens-
waardiger wereld, zijn zij overtuigd van de 
noodzaak ook toekomstige generaties te 
inspireren. Het is daarom een verheugend 
verschijnsel te zien hoe steeds meer jonge-
rende weg naar het humanis  ee -  en het HV 
weten te v.  den. 
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Er is een derde weg tussen dogmatisme en 
nihilisme: humanisme. Godsdienstig fana-
tisme noch fascism kunnen het humanis- 
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jaren pal te staan 	'selijke vrijheid, 

eid 	.1  e verdraag- 
zaamheid. ie 	t de humanisti- 
sche beweging uit tijden van tegenspoed 
versterkt tevoorschijn! 

e 
tachti 
lener 

e 

sti 

on- 

r 

n 

en, lijken vel 

ijs 
hvo: ons n 

oe- 

Aan het begin van de jaren tachtig ziet de wereld er bepaald somber 
uit. Enerzijds een groeiend godsdienstig fanatisme, anderzijds een 
technische ontwikkeling die zich dreigt te keren tegen het voortbe-
staan van de mensheid. Mensen die denken de wereldproblemen te 
kunnen o viuchten in sektes ot' drugs. Oneerlijke verdeling van 
wer geilegenheid, verspilling in produkten en konsumptie, en een 
dalend vertrouwen in de verbeterbaarheid van mens en wereld zor-
gen voor een pessimistisch klimaat. 
Rob Tieiman, voorzitter van het Humanistisch Verbond, vindt dat 
we moeten oppassen om onszelf onnodig pessimisme aan te praten. 
Juist in deze ti 'den kan he  j  umanisme volgens hem een belangrijke 
rol spellen. 
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Henny Baas: ,Ik geloof in de solidariteitsgedachte' 
	

Arnold van Winden 

Zoals wij in het vorige nummer van de ..Humanist" beloofden bieden wij de lezers in dit speciale 
kerstnummer een interview aan met de a.s. nieuwe direkteur van het Humanistisch Verbond. Peter 
Boss gaat in dit interview in op de veelzijdige achtergrond van Henny Baas (43), zijn eerste kontakt 
met het H.V., zijn — uiteraard nog voorzichtige — visie op het verbond en vroeg hem tot slot hoe hij de 

kerst doorbrengt. 

HENNY BAAS, DE NIEUWE DIREKTEUR VAN HET VERBOND 

'Toen ik alle informatie las, dacht ik: 
hé, dat zou ik heel graag willen doen' 
Het huis ligt nog net op de zand-
grond. Enkele honderden meters 
verder begint het veen. En daar 
ligt ook de provincie Groningen. 
Maar dit is nog net Drenthe. Het 
derde huis, na de derde bushalte, 
buiten het dorp Gieten. 
In dat huis woont Henny Baas, 
samen met vrouw Ingrid en hun 
drie kinderen. Hij wordt de 
nieuwe direkteur van het Huma-
nistisch Verbond. Wie is hij? 

Geboren op 1 september 1936 in Utrecht. 
Oudste zoon: in de oorlog kreeg hij nog een 
broer erbij. Vader werkte toen, en heeft 
altijd gewerkt, bij Demka. Nog een fabriek 
die niet meer bestaat. Een SDAP-gezin? 
„We waren van oudsher buitenkerkelijk. 
De ouders van mijn moeder principieel, 
zeer principieel zelfs. Vanuit de oude so-
cialistische traditie, hè. Bij mijn vader was 
het niet zo principieel, maar wel buiten-
kerkelijk. We zijn dus niet gedoopt. Mijn 
kinderen zijn eigenlijk al de derde, nee, de 
vierde generatie buitenkerkelijken." 
De lagere school in oorlogstijd. Weinig 
herinneringen. Daarna de Rijks-HBS in 
Utrecht, B-richting. „Gedurende die tijd 
op de HBS kreeg ik belangstelling voor 
zaken die te maken hebben met beeldende 
Kunst en met Nederlands. Terwijl ik een 
eksakte opleiding kreeg en daar ook erg 
goed in was. Op mijn eindeksamen was ik, 
meen ik, de beste of op één na de beste. 
Niet dat dat wat zegt hoor." 

door Peter Boss 

De Beeldende Kunst kreeg uiteindelijk de 
voorkeur. Hij studeerde grafische technie-
ken op de Rietveld-academie in Amster-
dam, toen nog de Kunstnijverheidsschool 
geheten. Het was de generatie van Jan 
Cremer; net ná Ramses Shaffy. 

Plaatje 
Hij onderbrak zijn opleiding gedurende 
één jaar om 's koningins wapenrok aan te  

trekken. Een verzoek om eerder uit die 
dienst te mogen in verband met zijn studie 
werd ingewilligd. 
Na de afronding van de Rietveld op zoek 
naar een baan. „Ik heb toen links en rechts 
wat briefjes rondgezonden, dat ik me be-
schikbaar stelde om wat te doen als gra-
fisch ontwerper. En daar kreeg ik van de 
NV Philips het verzoek op om eens langs te 
komen. Wat bleek nou? Er was sinds kort 
een afdeling industrial design en ze hadden 
iemand nodig die zich met name met de 
grafische zaken zou bezighouden. 
Toen heb ik ja gezegd." 
Het werd geen lange verbintenis. Na an-
derhalf jaar vertrok hij. Niet vanwege het 
werk („dat was best leuk"), maar vanwege 
de sfeer binnen de multinational: „je kon 
aan iemands pak zien wat hij was". 

Psychiatrie 
Er volgde een periode van free-lance werk. 
Hij trouwde, kreeg een zoon „en dan 
wordt dat free-lancen toch wel een beetje 
moeilijk. Je moet dan wel dagelijks brood  

op de plank hebben. Als je alleen bent lukt 
dat dan wel, maar als je verantwoordelijk-
heid krijgt voor meer mensen dan wordt er 
ook meer geëist. En toen heb ik in eerste 
instantie, omdat het toch wel een beetje 
nijpend werd, in een kunstnijverheidshan-
del gewerkt." 
Dat duurde een maand of acht, negen. 
Toen kwam er een tip. „Iemand zei: weet 
je wat best iets voor jou zou zijn? In de 
psychiatrie, daar begint op dit moment een 
beetje een beweging op gang te komen om 
wat meer met kreatieve aktiviteiten te 
doen ten behoeve van mensen in psychia-
trische centra (inrichtingen heette dat toen 
nog) behandeld worden. Dat leek me ook 
wel aardig. Punt daarbij was dat we toen in 
een moeilijke woonsituatie zaten. Ik had 
geen woning. Dus ergens op een zolder-
kamertje met z'n drieën en het tweede kind 
op komst, dat was allerminst een prettige 
toestand. Men zei erbij: als je nou bij een 
grote instelling solliciteert, dan is er ook 
nog een kans dat je er een huis bijkrijgt. Dat 
was voor mij een reden om eens een paar 
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Eerste kontakt met H.V. 
tijdens militaire dienst 
In het leger kwam hij voor het eerst in 
kontakt met het Humanistisch Ver- • 
bond. Dat ging zo: 

„Ik kwam in dienst en dan krijg je 
zo'n plaatje wat je om je nek moet 
hangen. Daar staat dan van alles op. 
Bij mij stond er onder anderè „prot" 
op en dat betekent dan „Protestant". 
Dus ik ben naar de mensen die daar 
iets over te zeggen kunnen hebben 
toegegaan. Ik zeg: waarom staat er 
„prot" op mijn plaatje. „Ja, wat 
moeten we er anders op zetten". Ik 
zeg: nou ja niks. „Ja, dat kan niet". 
Ik zeg: Maar ik ben niet protestant! 
„Nou ja, dan zetten we er „R.K." 
op". Ik: dat kan best, maar dat ben 
ik ook niet. „Ja, wat moeten we er 
dan op zetten?" 

Er was ook nog een mogelijkheid om 
er „isr." op te laten zetten en dan 
hield het op. Ik zeg: nou, ik wil er 
niks op en dat heeft maanden, 'man-
den, geduurd voordat men dan eens 
toegaf dat je ook wel eens niks zou 
kunnen zijn. Maar het gevolg was wel 
dat ik, in plaats van naar een domi-
nee of de aalmoezenier te gaan, aan 
het schoonmaken van de toiletten 
werd gezet. Dat was dan de vervan-
gende aktiviteit. Maar goed, ieder die 
„R.K." of „prot" was ging een paar 
dagen weg. Op een gegeven moment 
kwam ik er achter dat je ook als niet-
aangeslotene een paar dagen weg kon 
en dat was dan via de humanistische 
geestelijke verzorging. Die was nog 
niet op de kazernes, maar die hadden 
wel de mogelijkheid om een paar da-
gen groepen te ontvangen. Daar ben 
ik toen naar toe gegaan." 

foto: Arnold van Winden 

r 

brieven te verzenden." 
Het Sint Joris Gasthuis in Delft bleek 
geïnteresseerd. „Ik heb daar een jaar of 
vier gewerkt. Het begon me bijzonder te 
boeien, dat werken met mensen en met 
mijn eigen kreatieve mogelijkheden. Ik heb 
me bijzonder verdiept in die hele psychia-
trie en die kreatieve therapie, die toen net 
op gang kwam." 
Tijdens een vakantie in Chaam in een zo-
merhuisje, ontdekte het gezin Baas de 
voordelen van het „buiten" wonen. Er 
werd een huisje gevonden in Gieten. 
„Toen moest ik ook een baan hebben na-
tuurlijk." De Nederlands-hervormde in-
stelling „Licht en Kracht" in Assen zocht 
iemand. „Ik ben daar terecht gekomen als 
hoofd van de kreatieve en ekspressieve 
therapie.' Dat betekende op dat moment 
ook niet zo gek veel. Er was een jonge 
vrouw in dienst waar ik dan het ,;hoofd" 
van werd en verder moesten we die hele 
zaak gaan ontwikkelen en dat is in de loop 
van de jaren ook gebeurd. 

vormingswerk 
Het werk in de psychiatrie ging zich in die 
tijd wat meer op de buitenwereld richten. 
Die interesse kreeg haar:beslag in weer een-
nieuwe baan. Het vormingswerk voor 
werkende jongeren trok het meest. Als 
kairdinator werkte hij een jaar of vier in 
Otide Pekela en in die periode kwam het 
vormingswerk voor volwassenen op gang. 
Baas: „In Oostelijk Groningen zat in die 
tijd een burgemeester in Oude Pekela, die 
was aan het bekijken wat je kon doen voor 
volwassenen in een achterstandsituatie, 
zoals in Oostelijk Groningen. Onder zijn 
stimulans is er toen een schooladvies- en 
begeleidingsdienst ontstaan in Oostelijk 
Groningen. Toen dat gebeurd was, is hij 
zich bezig gaan houden met de volwasse-
nen en dat resulteerde in een voorstel tot 
een Stichting voor Permanente Educatie, 
dat heet nou „De Leermarkt". In '74 is de 
subsidie daarvoor gekomen, eerst voor 
drie jaar. Ik ben daar als staffunktionaris 
gekomen en werk er nu nog. Het eksperi-
ment is namelijk eerst voor twee jaar en 
daarna nog eens voor één jaar verlengd." 
Henny Baas verzorgt de eksterne koërdi-
natie (kontakten met gemeenten, provincie 
en rijk) en begeleidt de ontwikkelingen op 
het gebied van de beroepsscholing. 
Tot slot: de politieke carrière. In 1977 stel-
de hij zich — voor de PvdA— kandidaat voor 

de gemeenteraad van Gieten. Hij werd ge-
kozen en meteen als wethouder. Nu ver- 

vangt hij als loco de „echte" burgemees-
ter, die in september zijn funktie heeft 
neergelegd. 

Humanisme 
En nu dus weer een nieuwe funktie. Di-
rekteur van het Humanistisch Verbond. 
— Het hinnanisme in je leven? 
„Uiteraard vanuit mijn opvoeding. Die 
was in feite heel sterk daarop gericht, zij 
het niet in georganiseerd verband, maar 
gewoon vanuit je levenshouding en de wij-
ze waarop je de maatschappij beschouwt. 
Ik denk dat je het, zonder je het zelf bewust 

te zijn, toch een soort praktisch humanis-
me zou moeten noemen." 
— Kontakten met het Verbond? 
,Nee, heel vreemd eigenlijk en dat reali-

seer je je op het moment dat je er wel mee 
te maken krijgt. Het is dus zo, ik had na-
tuurlijk wel eens voor tv zo'n programma 
gezien, maar het heeft nooit geleid tot eens 
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een keer die telefoOn te pakken en infor-
matie te gaan vragen." 
— Je was dus geen lid? 
„Nee, ik was geen lid. Die behoefte was er 
ook niet. Ja, en hoe komt dat? Misschien 
omdat je het gevoel krijgt van: waarom zou 
je lid worden, je doet het op je eigen manier 
toch al? In ieder geval heb ik nooit de nei-
ging gehad om lid te worden. En ik herken-
de dat zo verschrikkelijk goed in dat on-
derzoek Wichers en de konklusies die 
daarvan in de beleidsnota '79 terecht zijn 
gekomen. Er staat daar een kategorie men-
sen beschreven die eigenlijk toch lid zou-
den behoren te zijn, maar die het op de een 
of andere manier voor zichzelf toch niet zo 
verschrikkelijk noodzakelijk vinden. Dat 
herken ik helemaal. Ik geloof dat wat dat 
betreft het onderzoek uiterst nuttig is ge-
weest en dat je op basis van dit onderzoek 
juist ook die kategorie mensen duidelijk 
zou moeten maken wat de zin is van het je 
aansluiten bij een vereniging als het Hu-
manistisch Verbond." 
— En wat is die zin? 
„Ja, wat is die zin . . In ieder geval geloof 
ik er zonder meer in. In wat men dan vooral 
vroeger in de arbeidersbeweging de solida-
riteitsgedachte noemt. Dat je met meer 
mensen ook meer kunt. Het is naar mijn 
mening ook niet noodzakelijk dat het Hu-
manistisch Verbond zo groeit dat het een 
monsterverbond zou worden. Dat moet 
dacht ik niet gebeuren. Vooralsnog moet je 
trachten, om in ieder geval die mensen die 
gemotiveerd lid zouden worden (en ik ben 
ervan overtuigd dat dat er heel veel zijn) 
erop wijzen dat het maar een geringe stap is 
om lid te worden." 

Sollicitatie 

Wat was je motivatie om te solliciteren? 
„Het was heel merkwaardig. Het eksperi-
ment waarin ik hier werk, zou zijn afgelo-
pen op 1 januari. Ik zat midden in de on-
derhandelingen en midden in de zaken om 
in een andere struktuur voort te gaan en het 
was een duidelijke zaak dat ik daar weer 
een belangrijke rol in zou gaan spelen. 
Maar goed, het is een experiment en ik ben 
indertijd aan het werk gegaan in dat expe-
riment. Als je dan komt tot een konsolida-
tie, dan wordt het werk anders. Of dat (het 
was niet bewust) de reden was om toen ik 
die advertentie van het H.V. zag eens te 
informeren, weet ik niet. Maar het zal best 
meegespeeld hebben. 
Ik zag die advertentie . . die viel me op en 
ik heb toen informatie gevraagd en kreeg 
een informatiepakketje waaronder de be-
leidsnota en de taken van de direkteur. 
Verder de uitgangspunten en een brochu-
re. Nou, toen ik al die informatie las, toen 
dacht ik: Hé, dat zou ik eigenlijk heel graag 
willen doen. Het is in ieder geval een heel 
brede funktie. Een funktie waarbij ver-
schrikkelijk veel dingen aan de orde komen 
waar ik in het verleden direkt mee te ma-
ken heb gehad. Hetzij in uitvoerend werk, 
hetzij in beleidsmatige zin. Het waren din-
gen die ik best graag zou willen doen. 
De funktie „an sich" trok me ook sterk 
aan. Het leek me erg plezierig om op dat 
nivo eens wat te gaan doen. Toen ik dus de 
informatie had gelezen, was niet alleen de 
motivatie om te solliciteren aanwezig 
maar ik dacht, gut, als ik zo zie wat er.  wordt geëist, dan zie ik me dat ook best 
doen. Het zijn allemaal dingen waar ik 
goed bekend mee ben. Ook het direkteur-
schap, het management, dat zal ik zonder 



moeite kunnen verrichten." 
- Wat ga je doen als direkteur van het 
Humanistisch Verbond. Wat is je eerste 
taak? 
„Mijn eerste taak zal zijn om me goed be-
kend te maken met zaken die op dit mo-
ment spelen. Ik heb voor mezelf het gevoel 
dat ik met name de eerste weken me 
hoofdzakelijk zal gaan bezighouden met 
alle verschillende funkties en werkvelden 
van het Verbond. En daar te praten, inten-
sief kontakten te zoeken. Een soort intro-
duktie-programma, waarbij ik alles wat het 
Verbond doet en alles wat het Verbond aan 
aktiviteiten ontplooit, intensief wil leren 
kennen. Dat zal in eerste instantie moeten 
gebeuren. 
Verder is natuurlijk een heel duidelijke 
taak dat je behalve het leren kennen van 
activiteiten, je ook in het Verbond als or-
ganisatie zult moeten gaan verdiepen, om-
dat een belangrijk deel van de taak toch 
ook het management is. Nou, iedere orga-
nisatie heeft zo zijn eigen wijze van mana-
gement, die vanuit een bepaalde groei is 
ontstaan. 

Optimisme 
- lie redaktie heeft me verzocht te vragen 
wat je met de kerst doet. Ik weet niet waar-
om, het is waarschijnlijk een kerstnum-
mer. „Hoe ik de kerstdagen doorbreng? 
Gewoon thuis." 
- Kalkoen? „Nee, nee, we hebben wat 
betreft niet de gewoonte om daar wat bij-
zonders van te maken. Wat we wel hebben 
is een kerstboom. Die hebben we altijd al 
gehad. Maar kalkoen niet, nee." 
- Een kerstboom met kluit of . . .? ,,Heb-
ben we ook wel eens gehad. Maar ach hier 
in de omgeving worden kerstboompjes ge-
kweekt. En die dingen groeien en groeien 
maar en die moeten op een gegeven mo-
ment toch weg. Dan wordt de top eraf ge-
zaagd en die ga je halen als kerstboom." -
Gewoon een rustige kerst, dus? 
„Ja hoor, gewoon hier thuis. En geen be- 

Henny Baas: ,Gewoon een rustige kerst ...' 

0 0 00 _kheden ie moge Optimistisch over de mense 
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zoek. Ook niet weg. 
Gewoon." 
- Nou, daar zal de redaktie weinig aan 
hebben, denk ik. Maar goed. Terug maar 
serieuzer zaken. De Humanistische ge-
dachte is principieel optimistisch. Jij ook? 
„Ja, ik wel, maar ik dácht dat ik die indruk 
Wel geef." 
- Je staat principieel optimistisch in het 
leven? „Ja. En ik denk dat ik in mijn leven 
een heleboel dingen heb gedaan vanuit het 
gevoel dat er iets gebeurde. Dat je er iets 
mee kon doen. Een voorbeeld. Als je in de 
psychiatrie gaat werken en je doet aan 
kreatieve therapie dan doe je dat vanuit het 
gevoel dat je er iets mee kunt bereiken. Als 
je in het vormingswerk voor werkende 
jongeren duikt, heb je het gevoel dat jij en 
die jongeren er iets mee kunnen doen. Dus 
eigenlijk per definitie vanuit een optimisti-
sche kijk. Want alsje dat niet doet, dan kun 
je dat werk ook niet doen. Ook, en dat is 
heel konkreet, dat ik in die plaatselijke po-
litiek ben gegaan. Gewoon met het idee om 
zaken te veranderen. En heel duidelijk ook 
met het gevoel dat het kon, want anders 
doe je het niet. In feite een uiterst optimis-
tische visie op mogelijkheden die er zijn. 
En de mogelijkheden van de mens uiter-
aard. Die liggen er altijd aan ten grond-
slag." 

Henny Baas, 43 jaar oud, begint waar-
schijnlijk halll• januari ais de nieuwe di-
rekteur van het Humanistisch Ver-
bond. 
- Heb je nog een boodschap voor de 
lezers? 
„Haha, heb jij nog een boodschap voor 
de lezers? (tot zijn ViCOWN). Een bood- 
schap voor de lezers 	Het enige wat 
ik zou willen zeggen is, dat ik het erg 
spannend vind om het te gaan doen." 

Peter• Boss.  

Decembernummer van Rekenschap 

AAN HET EIND VAN DE 
JAREN '70 

Met een rijk gevarieerd decembernummer 
sluit Rekenschap, 'driemaandelijks tijd-
schrift voor wetenschap en kultuur, de 
jaargang 1979 af. In een redaktionele be-
schouwing kijkt B. W. Schaper terug op dit 
jaar, dat in verschillende delen van de we- 

1d als een rampjaar te boek zal staan. 
,De bitterste desïllusie bracht natuurlijk 
de val van het meerduizend jarig rijk van de 
„Sjah aller Sjah's", opgevolgd door een 
met middeleeuwse dwangmiddelen opge-
tuigde theokratie", schrijft Schaper. Maar 
niet alleen de ontwikkelingen in Iran heb-
ben hun stempel op het afgelopen jaar ge-
drukt. Want wat niet te denken van het 
„nukleaire cirkus", dat door Schaper 
wordt omschreven als een „speculatief 
monsterbedrijf waarin met miljoenen aan 
mensenlevens, gelden en goederen wordt 
gegoocheld, op bovenmenselijke vermo-
gens aan geestkracht, scherpzinnigheid en 
zelfbeheersing wordt gerekend en het lot 
van de hele mensheid stilzwijgend tot inzet 
wordt gemaakt"? Zie ook het interview 
met B. W. Schaper in•deze „Humanist" op 
de pagina's 16 en 17. 
F. N. Sickenga behandelt de vraag: wat is 
humanistische geneeskunde? In het Ne-
derlandse taalgebied reikt de term „huma-
nistisch" verder dan in Amerika, waar zij 
aanvankelijk alleen „de gehele mens be-
treffend" betekent, zonder nadruk op as-
pekten van levensbeschouwelijke of filo-
sofische aard. Levensovertuiging, filosofie 
en wetenschap waren de drie centrale the-
ma's uit het afscheidskollege van Van 
Praag, op 13 november in Leiden. De tekst 
van dat kollege is in deze Rekenschap op-
genomen. 
H. Freudenthal gaat in een boeiend artikel 
uitvoerig in op de waarde van confirma-
tietheorieën in de wetenschap. Hij onder-
scheidt zekerheden in een breed spectrum, 
„met als uitersten aan de ene kant de 
overtuiging van het geloof -- al dan niet 
godsdienstig - en aan de andere kant de 
wiskundige zekerheid". 
Pszisko Jacobs schrijft over leven en wer-
ken van de Pool Janusz Korczak, die voor-
al gewaardeerd wordt als „de schepper 
van een pedagogisch onderzoeksysteem 
waarbij hij de methode van het klinisch 
observeren verbindt met de methodes van 
het sociologisch 9nderzoek". Hij heeft 
zich ook literair verdienstelijk gemaakt. 
H. Bonger, tenslotte, wijdt zijn, „Losse 
notities" -geheel aan de volledige geschrif-
ten van Mark Twain. „Omdat het hart er 
vol van is." 	 B. B. 

WORDT NU ABONNEE EN U ONT-
VANGT GRATIS ALS WELKOMST-
PREMIE ,OP DE DREMPEL VAN 1980', 
een tijdsbeeld door dr. B. W. Schaper 

Naam 	- 
Adres. 	  
Postkode: 	  
Plaats. 	  
Wacht met betalen op de U toege-
zonden akseptgirokaart 

REKENSCHAP is een uitgave van 
de Humanistische Stichting Socra- 
tes, Postbus 114, 3500 AC Utrecht 
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KERSTMIS 
feest van de terugkeer van het licht 

Geen twijfel aan dat kerstmis een feest is, 
maar wat wordt er gevierd? 

Wat fis er feestelijks aan, als we niet in God geloven en nog minder in zijn komst op 
aarde. Wat vieren we als we ons niet of niet meer thuis voelen in godsdienstige 

voorstellingen. lis Kerstmis dan inhoudsloos? 

Je zou het bijna geloven, 
want alles, alles en alles in grote delen van de wereld wijst op 

een eksklusief christelijk feest. Geen wonder, want twintig eeuwen christelijke 
kuituur benemen ons het uitzicht op de veel oudere, diepere betekenis van kerstmis: 

de terugkeer van het licht. 

dun alle kuilturen en in alle tijden was dit de reden tot feest: 
de verbondenheid met de kringloop van de natuur. 
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Aan naaldbomen en altijd groene 
heesters werd in de voor-christelijke 
tijd een bijzondere kracht toegekend. 
Bij de Germanen stonden vooral ou-
de hulstbomen in hoog aanzien want 
daar huisden de bosgeesten, beschut 
door de stekelige bladeren. Hulst-
kransen werden bij midwinterfeesten 
als gelukbrengende versiering ge-
bruikt. Bij de verbreiding van het 
christelijk geloof bleef de hulst als 
kersttooi in ere. 

Over de bijbelse figuur Jezus kan veel beweerd worden, maar 
niet dat hij op 2  december geboren is. Want dat klopt niet, 
zoals dr. J. J. Buskes al eens uitlegde: ,Het enige dat we weten 
is dat in de nacht, waarin Jezus geboren werd, de herders bij 
hun schapen op het veld de wacht hielden. In Palestina bleven de 
schapen van maart tot november 's nachts buiten. Jezus is dus 
geboren in het voorjaar, de zomer of de herfst, in elk geval niet 
op 25 december in de winter. 

25 DECEMBER WERD 
GEVIERD ALS DE GEBOORTEDAG 

VAN DE ZON 
Zoals nieuwe ‘erflagen andere 
eronder onzichtbaar maken. 
hebben natuurfeesten in de loop 
van de tijden opeenvolgende ge-
zichten gekregen. Prof. dr. M. 
A. Beek, emeritus-hoogleraar 
Oude Testament, heeft er a➢ va-
ker op gewezen dat het zoeken 
naar de herkomst van jaarfees-
ten lijkt op het werk van archeo-
logen. De ene knitunr-_ilaag" na 
de andere moet afgegraven wor-
den. 

Prof. Beek: „Het is in oorsprong geen 
christelijk feest, want de oud-christelijke 
gemeenten hebben oorspronkelijk de ge-
boorte van Christus gevierd met Pasen. 

door Casper Vogel 

Pasen was het feest van de opstanding en 
opstanding wil ook zeggen: geboortè. Het 
kerstfeest is pas ingevoerd in de vierde 
eeuw; we weten niet precies welk jaar, 
maar we kunnen gerust zeggen dat in het 
midden van de vierde eeuw het kerstfeest 
op 25 december was geplaatst in Rome. 

Onoverwinnelijke zon 
Waarom dat gebeurde is duidelijk: 25 de-
cember was voor de niet-christenen een 
vierdag van betekenis. Het was in de eerste 
plaats de dag van Sol Invictus, de onover-
winnelijke zon. 

Dat was een officieel feest, het werd al 
tijden in heel Rome door de niet-christenen 
gevierd, met allerlei luxe — eten, drinken en 
vrolijkheid. 
De aanleiding tot dat feest was de opgang 
van de zon. Men is tenslotte erg afhanke-
lijk van het zonnelicht en ik dacht dat in de 
hele wereld die opgang van de zon na 21 
december ook wel gevierd werd. Maar in 
Rome was dat een bijzonder feest en toen 
hebben de christenen — herinnerd aan het 
licht dat in Christus is opgegaan — aan dat 
feest een geestelijke betekenis gegeven. Ze 
hebben van de 25ste december een ge-
boortefeest gemaakt. 
Het was trouwens al een geboortedag, 
want op 25 december was ook Mytras ge-
boren — en de Mytras-religie had ook een 
grote invloed in Rome. Deze is van oudere 
datum dan het christendom en is uit het 
oosten gekomen, uit Perzië, en die Mytras-
verering is een hele tijd een ernstige kon-
kurrent geweest voor het christendom." 

   

 

Hulstkransen 
brengen 

geluk 

De groene krans met 
kerst vindt - zo wordt 
wel aangenomen - zijn 
oorsprong in het oude 
zonnerad. Hulst werd 
vanouds beschouwd 
als de aanbrenger van 
geluk. (ABC-press) 
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Takje in wijwater 
Als zinnebeeld van de vernieuwing 
der natuur, aangekondigd door het 
nieuwe licht, snijdt men in Limburg 
om 12 uur in de kerstnacht een takje 
van de vlierstruik of van de kersen-
boom af, dat in een bakje wijwater 
gezet op 2 februari (Maria Lichtmis) 
gaat bloeien. 

De maretak of mistletoe was bij de 
Druïden een heilige plant, waarmee 
men allerlei kwalen meende te kun-
nen genezen. 
Als twee vijanden elkaar ontmoetten 
onder een met mistletoe begroeide 
boom, werd terstond elke vete be-
slecht, en de vredeskus gewisseld. 
Daarom hangt nu de mistletoe als 
symbool van de kerstvrede in de 
huisgezinnen en worden er (vredes-) 
kussen onder uitgewisseld. 
Engelstaligen spreken in dit verband 
ook wel over kerstmis als: „Kiss-a-
miss". 

Voorspellen met de Kerst 
Kerstmis is, naar het oeroude volks-
geloof wil, bij uitstek geschikt om het 
weer en de vruchtbaarheid van de 
oogst te voorspellen. In Friesland 
kent men op het platteland nog wel 
het gebruik om in de Kerstnacht 
twaalf vers gesneden schijfjes ui bui-
ten te leggen met wat zout erop. 
Hieraan kan de boer zien welke 
maanden van het nieuwe jaar droog 
of nat zullen zijn. 

Hoe groot die konkurrentie in Rome 
was beschreef F. W. Drijver in zijn 
studie Historie en legende: „Het 
schijnt dat, met zo menig ander, 
inzonderheid dit heidense feest zich 
niet makkelijk liet uitroeien. Leo de 
Grote (bisschop van Rome 440-461) 
klaagt er althans over dat in zijn tijd 
„voortdurend mensen gevonden wer-
den die de 25ste december niet zozeer 
in ere hielden omdat Jezus werd gebo-
ren als wel omdat de zon geboren 
werd". De gewone manier werd nu 
ook hier gevolgd, de Kerk gaf aan 't 
heidense feest een christelijke beteke-
nis. Deze accomodatie- of verzoe-
ningstheorie werd o.a. aanbevolen 
door paus Gregorius-I, die in een brief 
van 18 juli 601 aanbeval de heidense 
gebruiken te veranderen in een of an-
der christelijk feest, want „ruwe ge-
moederen kan men niet ineens van al-
les beroven — wie de hoogste sport wil 
bereiken, moet stapvoets gaan, en 
komt niet door sprongen in de hoog- 
te." 

Het oude Egypte 
Het kerstfeest op 25 'december is dus in 
veel landen een niet-christelijk feest ge-
weest dan het nu al een christelijk feest is. 
Prof. Beek: „Het is verwonderlijk om te 
zien hoe dat feest is geaksepteerd, niet al-
leen in Rome, maar ook in het oosten, waar 
het feest naartoe verhuisd is, zodat op een 
gegeven ogenblik, de gehele christelijke 
kerk in de toenmaals bekende wereld het 
kerstfeest vierde. Er was overigens al een 
geboortefeest bekend in Egypte, n.l. op 6 
januari. Dat was het feest van Epifaniën, 
wat wil zeggen: verschijning, zoals het 
feest van de verschijning van Christus. Dit 
feest is door het kerstfeest enigszins ver-
drongen en is geworden tot het feest van de 
wijzen uit het oosten. Maar ook dit heeft 
een christelijke betekenis, terwijl het 
voordien ook al een feest in het oude 
Egypte was. 6 januari gold ook als de ge-
boortedag van de god Aton. 
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Feesten in Rome 
Zouden .we hebben geleefd in de periode 
waarin de geboorte van Jezus later is ge-
plaatst en wilden we de verschillende ma-
nieren zien waarop dit oeroude feest ge-
vierd werd, dan zoudén we volgens de En-
gelse humanist R. Condon toendertijd geen 
betere plaats kunnen kiezen dan Rome, de 
hoofdstad van het keizerrijk. Rome's ui-
terst gevarieerde bevolking vierde van 17 
tot 25 december het Saturnalia-festival, 
waarin slaven en meesters van plaats wis-
selden en alom een sfeer van grote vrij-
moedigheid heerste. Deze feestelijkheden 
werden besloten met de Brumalia-feest op 
25 december, waar men elkaar bezocht en 
geschenken uitwisselde. De Perzische 
Zonnegod Mythras was toen in Rome ook 
nog erg populair. Zijn geboorte werd in de 
prille nacht van 25 december ook gevierd 
en wel op een wijze die nu erg zou doen 
denken aan de katholieke kerstnachtmis, 
kcimpleet met hek+ 'r verlichte tempels en 
priesters in witte gewaden. 

Kinder-god Horus 
Egyptenaren zouden, als ze toen in Rome 
leefden daar de geboorte van Horus (uit de 
maagdelijke moeder-Isis en liggende in een 
kribbe) hebben gevierd. Romeinse inwo-
ners van Griekse herkomst, schrijft Con-
don, zouden de kind-god Horus ook eer 
hebben bewezen, al vierden ze dat feest op 
6 januari, toen hun Dionysus geboren was 
uit de maagd Kore. De Romeinse gladiato-
ren, krijgsgevangenen uit Germanië, zou-
den hun Joel-tijd hebben gevierd, het 
Noordeuropese midwinterfeest rondom de 
terugkeer van de zon. 

Joods lichtfeest 
Ook de Joden zouden feest hebben. Hun 
Chanoeka-lichtfeest viel oorspronkelijk 
ook in die periode. 

Prof. Beek: „Dat licht heeft een bete-
kenis in de natuur, maar je kunt ook de 
nadruk leggen op de geestelijke bete-
kenis van het licht. lk kan wat dat be-
treft herinneren aan dat feest van Cha-
noeka. Daarbij worden ook lichten 
ontstoken, het doet een beetje aan on-
ze advent denken. Maar het Chanoe-
kafeest, dat naar zijn oorsprong en ui- 

terlijke vorm een lichtfeest is, is door 
de Joden gehistoriseerd; het moet 
herinneren aan de herinwijding van dé 
tempel, die door Antiochus ontwijd 
was. Het Jodendom historiseert in het 
algemeen natuurfeesten en betrekt ze 
op de geschiedenis van haar volk." 

Toegeëigend 
Door de geschiedenis heen is de betekenis 
van die natuurfeesten eigenlijk overal 
aanwezig maar die wordt toegeëigend door 
de dan heersende godsdienst. 
Prof. Beek: „Dat kun je zeggen; ook oor-
spronkelijke natuurfeesten zoals pasen en 
pinksteren zijn gehistoriseerd in Israël. Ze 
hebben namelijk betrekking op de uittocht 
uit Egypte en de doortocht door de woes-
tijn. 
De christenen hebben de natuurfeesten 
weer gechristianiseerd — van toepassing 
gebracht op het leven en lijden, het sterven 
en de opstanding van Jezus Christus." 

(vervolg op pag. 12) 
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DOKUMENTAIRE 
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Deze speciale bijlage van de ,Hu-
manist" over de voor-christelijke 
achtergronden van de kerstviering. 
is een bewerking en uitbreiding van 
de HV-radiodokumentaire _GEEN 
WONDER". Dit programma werd 
eerder in 1977 uitgezonden en zal 
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DE BOOM ALS 
Tal van gebruiken in de donkere decembermaat 
Beek: „We hebben nu ook allerlei gebruiken d 
kerstboom. Men zegt wel eens dat het gebruik 
maar het oudste bericht over een kerstboom in 
oud is die kerstboom dus niet. De mistletoe, i 
schijnt overgenomen te zijn van de Druïden, 
kerstman komt uit Lapland, dat is wel duidelijk' 

Kerstboom 368 jaar oud 
De kerstboom is dit jaar 368 jaar 
oud. Op kerstavond van het jaar 
1611 werd te Straatsburg kerstmis 
gevierd, waarbij voor het eerst een 
denneboom, versierd met appels, 
papieren rozen, lekkernijen en kleine 
geschenken, in de huiskamers stond. 
In 1770 werden er kaarsjes in een 
boom ontstoken. Pas ongeveer een 
eeuw geleden kwam ook in ons land 
de kerstboom via Frankrijk en En-
geland in gebruik. 

In tegenstelling tot landen als Engeland en 
Duitsland wordt er in de gemeenschappen 
van het Nederlandse Humanistische Ver-
bond over het algemeen weinig aan kerst-
viering gedaan. Wel worden er in het land 
soms midwinterfeesten gehouden. Zoals in 
Leeuwarden waar het bestuur vorig jaar 
een feest organiseerde kompleet met een 
(mannen)kabaret, dixieland-orkest, verlo-
ting van meegebrachte artikelen en een lu-
dieke inleiding van Richard Lukaès. Ook 
dit jaar zal men er in Leeuwarden een 
feestelijke gebeurtenis van maken. Het 
plaatselijk bestuur zal dan voor deze gele-
genheid een speciaal openingslied ten ge-
hore brengen. Een idee voor andere ge-
meenschappen? 
In Engeland houdt men in humanistische 
kring sinds een jaar of acht tijdens de 
kerstdagen een ceremonie kompleet met 
een kerstkoning of koningin (Yule King of 
Yule Queen). Dit is dan meestal een jongen 
of meisje gekleed in het wit, een kroon met 
kaarsen op het hoofd. Hij of zij komt bin- 

0 

0 

nen — gevolgd door de koningen en konin-
ginnen van voorgaande jaren — en neemt 
dan plaats op een speciale troon. Voor die 
troon staan drie grote kaarsen en de aan-
gewezen ceremoniemeester bestemt dan 
iedere kaars achtereenvolgens als het ver-
leden, het heden en de toekomst en zegt 
over elk iets (voor dat jaar) toepasselijks. 
Tot slot steekt de kerstkoning of -koningin 
dan alle drie de kaarsen aan. De hele cere-
monie duurt ongeveer een kwartier, daar-
na wordt er feestgevierd. 
In Duitsland wordt het kerstfeest in veel 
gemeenschappen gevierd. Zo komen in de 
gemeenschap van Hannover de leden op 24 
december bijeen in de feestzaal van „Hau-
se Humanitas", waar voor deze gelegen-
heid een grote kerstboom met talloze kaar-
sen schittert. Orgelmuziek, het gezamen-
lijk zingen van kerstliederen en het voor-
dragen van gedichten zorgen verder voor 
een typische kerstsfeer, Soms wordt er een 
kerstbazar georganiseerd en krijgen de 
kinderen kleine geschenken. Ook worden 
alleenstaande ouderen en zieke leden be-
zocht. Sommige gemeenschappen organi-
seren daarnaast een groots zonnewende-
vuur — als de weersomstandigheden dat 
tenminste toelaten. 

' (Met dank aan Nettie Klein) 

Wat doen we 
met Kerstmis? 
Doen we iets met kerstmis? En 
zo ja, wát doen we met kerst-
mis? Het zal voor veel alleen-
staanden een probleem blijven. 
Daarom hier een suggestie. 
Waarom wachten tot je wordt 
uitgenodigd? en met zelfmede-
lijden de avond mokkend uit-
zitten? Nodig enkele mensen 
uit, en vraag hen iets te eten en 
te drinken mee te nemen. Omdat 
enkele mensen elkaar misschien 
niet zo goed kennen en verlegen 
zijn: zorg voor ouderwetse ge-
zelschaps-spelletjes als mens-
erger-je-niet, dammen, domino, 
etc. Zo kan een avond een groot 
sukses worden. 

Vfiará 
humanistische 7\  

„Nu sijt wellekome . . " is het oudste Nederlandse kerstlied. De melodie staat reeds 
in primitieve vorm opgetekend in het evangelieboek van keizer Otto HI, dat dateert 
uit het jaar 1000. Vanuit Aken drong de van oorsprong Latijnse zang door tot de 
abdij van Thorn, waar „Nu siet willecom Hero horst" tijdens de kerstnachtviering 
in de kapittelkerk werd gezongen door ingezetenen van het stadje. Na de nachtmis 
werden zij door de adellijke abdis, die tevens optrad als bestuurster van het vorsten-
dom Thorn, onthaald op een maaltijd van pap en wijn. 
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De motieven die hierin herkenbaar zijn, 
zoals de krans, de kring = de zonnewende, 
de keerking; net zo goed als in de boom, de 
oude voorstelling van de levensboom her-
kend kan worden; de kerstman vertoont 
een zekere verwantschap met sinterklaas — 
en ook de oude man die het oude jaar voor-
stelt -- die motieven zijn eigenlijk van alle 
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OERTYPE VAN HET LEVEN 
Id hebben een uiteenlopende herkomst. Prof. 
hic er later bij gekomen zijn, bijvoorbeeld de 
van de kerstboom van Germaanse datum is, 
huis is uit Duitsland en dateert van 1611, zo 

gok zo'n bekend verschijnsel met kerstmis, 
los van de godsdienst van de Kelten. En de 
,dat is ook een verschijnsel uit later dagen." 

tijden, en niet specifiek christelijk. 
Prof. Beek: Van de kerstman zou je kun-
nen zeggen dat het een vertraagde sin-
terklaas is. In Nederland is eigenlijk alleen 
het sinterklaasfeest populair. In Duitsland 
merkte ik dat ze het daar een „Kinder-
schrecker" noemden — daar is hij dus niet 
zo erg populair. 

Over de kerstboom herinnert Marcel 
Messing ook aan diens oorsprong in 
het mythologische verleden. _Daar 
kun je weer gaan invullen dat in alle 
tijden, overal ter wereld, in allerlei 
verhalen — scheppingsverhalen en an-
dere verhalen — die boom als oertype 
van het leven terugkeert. 
Als je dat bekijkt vanuit de psycho-analyse 
zoals Jung die heeft uitgewerkt, dan bete-
kent dat dat onze geest, onze denkkracht in 
wezen oerbeelden — archetypen — bevat die 
in feite hun oorsprong vinden in de natuur. 
Zoals je in de natuur een boom kunt aan-
treffen — en dan denk ik niet aan die ijle en 
schriele boompjes die we heden ten dage 
zien, maar aan de grote bomen die in de 
primitieve tijd nog aanwezig waren, die 

In de grote wereldes Yggdrasil zijn alle 
zichtbare en verborgen aspecten van het 
Germaanse leven verenigd. 

konden uitgroeien en wortelen en vaak een 
enorme kolossale hoogte bereikten. Deze 
beelden konden spontaan een appèl doen 
op de mens in de betekenis van groei-
kracht, vruchtbaarheid, leven en dood. 
Dat oertype van die boom bijvoorbeeld is 
in alle kulturen herkenbaar. Zoals in de 
Skandinavische mythologie: daar zie je de 
Wereld-es, de wereldboom Ygdrasil, waar 
het hele leven mee verweven is. Daar zijn 
nonnen aanwezig die de boom besprenke-
len met levenswater. Daar is een adelaar 
als symbool van de oppergod Odin, een 
slang, die Nidhiiger heet en een eekhoorn-
tje dat het leven uitbeeldt en die zijn alle-
maal met elkaar bezig. De adelaar strijdt 
met de slang — de symboliek dat het leven 
moet winnen van de doodse krachten, en 
het eekhoorntje is daarom ook het meest 
bedreigde beeld. Van Ygdrasil kun je zeg-
gen dat dat een prachtig beeld is dat reso-
neert op de menselijke gevoelens: het le-
ven moet groeien, het leven moet winnen —
het leven moet eigenlijk boven de dood in 
een regenererend proces kunnen uitstul-
pen. 
De kerstboom pakt als het ware die oer-
beelden op, je kunt prachtig de historie 
daarvan aantonen en dan kun je tot slot 
zeggen: de kerstboom is als het ware de 
gekerstende mythologische boom die je in 
de gestalte vindt van de levensboom, maar 
ook van kosmische boom. Een spil, een as 
die hemel en aarde verbindt waarbij men-
sen tot uitdrukking brachten dat alle leven 
met elkaar verbonden was. 
Overigens, als je de decembermaand be-
kijkt — in wezen de tiende maand volgens 
de Romeinse tijdindeling — dan is het op-
merkelijk dat met name in de Westerse 
kultuur de meeste lichtfeesten plaatsvin-
den. Marcel Messing: „Ik denk daarbij aan 
Sint Nikolaas. Ook weer een gekerstende 
vorm van de oud-mythologische figuur. 
Wodan, de dodengeest. Eigenlijk de dood 
die uit leven komt en het voorjaar. Ik denk 
aan het woord zelf: Nica betekent over- 
winning en Laos = volk. St. Nikolaas is 
eigenlijk het feest van het volk dat over- 
wint. Namelijk de duistere krachten geker-
stend in de persoon van de heilige Nicolaas 
van Myra. 
Ik denk niet alleen aan kerstmis, maar ook 
aan het oud- en nieuwjaarsfeest dat merk-
waardig genoeg vooral in de nacht plaats- 
vindt, waarbij nogal wat vuurwerk wordt 
afgeschoten. Vaak op een eilandje bij wa-
ter. Daar zie je diezelfde oertypen weer 
terugkeren die in alle oude mythen be- 
staan, namelijk water, scheppingsheuvel, 
licht en vuur. Allemaal symbolen die erop 
duiden — wat ik aan het begin heb gezegd.- 
dat licht in de duisternis komt. De kracht 
van het leven komt in de kracht van de 
chaos met de bedoeling te winnen, te zege-
vieren. En die krachten zitten uiteraard 
ook in de mens zelf. 

Daarom vieren we denk ik in die duis-
tere maand zoveel lichtfeesten, niet 
alleen als westerling, als avondland-
bewoner, maar ook als oosterling, als 
boeddhist, hindoeïst, als niet-gelovi-
ge, wel-gelovige en dat mag, je zelf in-
vullen vanuit allerlei gezindten en 
geestesinstellingen." 

11 humanist 20 december 1979 



Wonderen in kerstnacht 
In Limburg zetten de boeren in de 
kerstnacht het veevoeder buiten. 
Diep in het volksgeloof leeft de over-
tuiging dat pan de kerstnacht een 
wonderbaarlijke kracht uitstraalt. 
De koeien op stal spreken dan in 
menselijke taal, de bijen in de korven 
zingen kerstliederen. 
Wie onder een vlier of appelboom 
staat. kan een blik in de hemel wer-
pen. Het water in putten, beken en 
sloten verandert in wijn en alle hout 
smaakt als zoethout. 

Kerstmis is dus het feest van de ge-
daanteverwisselingen. Maar wie er 
moeite voor doet, ziet in de nieuwe 
beelden herinneringen aan vorige. Het 
is al een oud liedje dat je van tijd tot tijd 
in een heel andere uitvoering hoort. 
Alleen is dit liedje zo oud als de mens-
heid. En het refrein is al die tijd onver-
anderd: de kringloop waarin de mens —
bewust of onbewust — zijn natuurlijk-
heid in herkent en beleeft. 

Wortels uit oertijd 
Ook in de jongste versie van kerstmis zijn 
duidelijk wortels te vinden uit de oertijd en 
de mythologieën die daarover gaan, meent 
de kultureel-antropoloog-drs. Marcel Mes-
sing. „Kerstmis sluit in wezen ook aan bij 
de oermythen en de oersymbolen. Als ik 
een voorbeeld mag geven: als je nou eens 
de christenen bekijkt die in de kerstnacht 
in de kerk aanwezig zijn, dan is er sprake 
van een stille nacht, een heilige nacht en de 
kerk staat zelf in lichterlaaie. Maar wat in 
wezen gebeurt, is dat deze mensen — en 
meer mensen dan deze, dat wil ik er na-
drukkelijk bijzeggen — zich gaan herinne-
ren dat ooit, in de oertijd, er sprake is ge-
weest van ontstaan van leven. Dat vindt u 
voortreffelijk uitgebeeld in de scheppings-
verhalen, ook wel eens mythen genoemd, 
en mythen zijn in wezen (het Grieks woord 

zegt het ons al: Mythos=) „verhalen". In 
die zin zou je kunnen zeggen dat deze 
scheppingsmythen vanwege de symbolen 
die ze uitstralen eigenlijk blijde verhalen 
zijn om te laten zien dat het leven op den 
duur zal overwinnen. 

Strijdende goden 
Misschien kan ik daar een voorbeeld van 
geven. Je hoeft niet alleen stil te staan bij 
de Joodse overlevering, waar je ziet dat het 
licht in de duisternis komt in de oertijd, 
waar de god vecht met de oerslang, Le-
viatan genoemd. Je zou het ook kunnen 
uitbreiden met voorbeelden uit bijvoor-
beeld Babylonië; daar zie je een zekere 
Mardoek („Heer" wordt hij wel genoemd, 
de oppergod), die strijdt met de boze cha-
oskrachten, die dan plotseling de wind 
door de zeeën laat gaan en die uiteindelijk 
het leven wint door de zon — want hij is het 
symbool van de zon. 

Egyptische kultuur 
Denk ook aan de Egyptische kultuur waar 
je voortreffelijke indringende scheppings-
verhalen vindt waarbij Athun de oppergod 
is, de god van het geheel, en waarbij bij-
voorbeeld Osiris en Re manisfestaties zijn 
van deze oppergod. Re is dan de god die 
Athun tot zichtbaarheid brengt en in een 
soort lichtboot, een dagboot de boze slang 
Apap in de oerwateren doormidden splijt. 
Osiris is een nachtelijke manifestatie van 

Kerstviering op SO11061 
Zoals wij allen het kerstfeest op onze 
eigen manier beleven en vieren, wordt 
er op de openbare scholen ook op een 
verschillende wijze al dan niet aandacht 
aan besteed. Sommige scholen gaan 
mee in de christelijke traditie door het 
voorlezen van het kerstverhaal onder 
kaarslicht. Andere scholen zien het 
kerstfeest wat ruimer. 
Op een school zijn leden van de ouder-
kommissie, leerkrachten, de humanis-
tisch vormingsonderwijsgevenden, de 
protestants-christelijke en katholieke 
godsdienstonderwijzer soms al weken 
van te voren bezig om gezamenlijk een 
kerstprogramma op te zetten, waar ie-
ders bijdrage duidelijk zal uitkomen. 
Erg belangrijk hierbij is het samendoen 
met reOekt voor elkaars verschillende 
levensbeschouwelijke achtergrond. 
Op een school in Leusden zag het pro-
gramma er bijvoorbeeld als volgt uit: 
— de hvo-gevende voert met een aantal 
kinderen een toneelstukje op waar me-
demenselijkheid in de praktijk centraal 
staat, juist met kerst — „hoewel je er 
eigenlijk geen tijd voor hebt, omdat je 
het zo druk hebt met eten enz." 
— de dominee leest een gedicht voor 
waarin op een kinderlijk eenvoudige 
geschreven manier de geboorte van Je-
zus door een herder wordt beleefd. 
— de r.k.-pastoor laat de kinderen van 
de school allerlei traditionele kerstlie-
deren zingen met begeleiding van een 
muziekgroepje. 
In de uren hvo wordt vaak in het kort 
verteld wat de achtergronden zijn van  

de kerstviering. Dat gaat als volgt: 
Kerstmis is een feest dat ontstaan is in 
heel vroegere tijden, nog voor het jaar 
0. Omdat eind december — de nachten 
steeds langer en de dagen korter — de 
winter begint, verlangden de mensen 
naar de zomer en het licht. 
Bij de Romeinen was in de viering de 
zon heel belangrijk. Eén keer per jaar 
staat de zon loodrecht bij ons op de 
aarde en wel op 21, 22 juni — dit heet 
zomerstilstand. Dit gebeurt ook in de 
winter op 21, 22 december — dán heet 
het winterstilstand. Vroeger werd bij de 
Romeinen het Feest van de Onover-
winnelijke Zon gevierd. Het donker 
worden en daarna steeds lichter zagen 
ze als overwinning van de zon (zonne-
wende feest). 
Bij de  Germanen  hing het samen met 
dezelfde natuurverschijnselen en het 
verdrijven van de dood. Ze maakten 
lawaai om de dode geesten te verdrij-
ven en ontstaken vuren („het nieuwe 
licht" is te vergelijken met ons kaarsen 
branden). Daarnaast was er het ver-
branden van het kerstblok, een groot 
stuk hout, dat dagen bleef branden. 
Vermoedelijk is hier onze kerstboom 
van afgeleid (en het verbranden ervan). 
Vroeger was er ook het volksgeloof dat 
dieren gingen spreken, bijen zingen, 
onderaardse klokken gingen luiden en 
het water in de putten'in wijn werd ver-
anderd. Eten tijdens de feesten was erg 
belangrijk. 
Voor Christenen is kerst het feest van 
de geboorte van Jezus. In dat jaar be- 

gint ook onze jaartelling. Pas lang na de 
geboorte van Christus is'25 december 
uitgeroepen als feestdag, waarop de 
Christus-mis (kerst-mis) wordt gevierd. 
Deze dag valt samenmet het Romeinse 
zonnewende feest. Allerlei gebruiken 
zijn nog later ontstaan. Het opstellen 
van een kerststal is ontstaan in de tijd 
van Franciscus van Assisië (plm. 1200). 
Het kerstwiegen en het zingen van 
liedjes is ontstaan in de nonnenkloos-
ters. 
De kerstliederen zijn vanaf de 10e eeuw 
bekend, en deze werden aanvankelijk 
vooral gezongen door de priesters. Het 
heel bekende lied „Stille Nacht, Heili-
ge Nacht" werd in 1818 door een Oos-
tenrijkse priester, Joseph Mohz ge-
maakt. 

Een vorm om het verhaal verder uit 
te werken is, dat de kinderen in ver-
schillende groepjes een spel maken, 
waarin ze proberen één van de in-
vloeden nader uit te  werken.  Dit 
wordt dan later voor de hele groep 
gespeeld. 
Als rode draad door de hvo-lessen 
loopt als doelstelling kinderen te la-
ten ervaren dat kerst niet alleen 
maar christelijk  is en dat feestvieren 
heel fijn, maar ook heel persoonlijk 
is. 

Wieberen Koopmans, in samenspraak 
met de hvo-gevenden in Amersfoort en 
omstreken. 
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Vormen van kerstbrood 

De vormen waarin het kerstbrood op 
tafel verschijnt, herinneren dikwijls 
aan voor-christelijke vruchtbaar-
heidsbegrippen. In Noord-Holland 
bakt men duivekaters, in Delft en 
Schieland kersttimpen, in Woudsend 
kerstwiggen, in Groningen krent-
stoeten. De kerstkrans en krakeling 
vinden hun oorsprong in het Noorse 
kringla of ringbrood als zinnebeeld 
van het zonnejaar. Kerstgebak in de 
vorm van een varken of bok, in het 
noorden van ons land nog bekend, 
herinnert aan de Germaanse god Do-
nar. Het paard is het symbool van 
Wodan. 

r 

Athun die zich terugtrekt in de stilte van de 
duisternis om zich als het ware opnieuw te 
bezinnen om het leven iedere dag weer 
opnieuw in de greep te krijgen. 

Overwinnen van de chaos 
In die zin•terugkomend op de vraag kun je 
zeggen dat het christelijk feest teruggrijpt 
naar de oersymbolen die in alle oerverha-
len overal ter wereld verspreid zijn. Je kunt 
wel zeggen dat het christendom de jongste 
religie is maar in wezen eigenlijk ook de 
oudste zoals iedere religie, want het grijpt 
terug op wat in de mens konstant aan de 
gang is namelijk het tot uitdrukking bren-
gen via symbolen dat met moeite, strijd en 
inspanning het leven, het licht, de chaos 
overwonnen zal worden." 

Kerstmis als het feest van de terugkeer 
van het licht — dat thema tref je in 
ontzagelijk veel kulturen aan. Marcel 
Messing: „Dat vind je inderdaad erg 
mooi uitgebeeld in de Perzische reli-
gie, daarin heeft men onder meer een 
zeer oud symbool, de wijnstok, waar-
over de christelijke kultuur in eerste 
instantie meent aanspraak te kunnen 
m'aken, maar de wijnstok is eigenlijk 
de inkorporatie van het licht. Het licht 
dat inderdaad in de duistere kracht is 
gekomen en dat ooit zal zegevieren; 
het licht ook dat de wijsheid bevat. 

De lichtmens 
Je vindt het ook prachtig uitgebeeld in de 
diverse mythen die verhalen over de licht-
mens, de zonnemens; ik denk aan een 
Griekse mythe waarin eigenlijk Zeus de 
oppergod is, maar die zijn oorsprong ont-
leent aan de Indische kultuur waarin Dious 
de god van het licht was. Zeus is dus eigen-
lijk herleidbaar tot Dious — denk maar aan 
het Latijnse woord „Dies" dat „god van 
het daglicht" betekent. Zeus is dan ook in 
de Griekse mythologie de god van het licht 
die de duistere krachten, chaos, moet 
overwinnen voordat hij zijn macht kan uit-
breiden. Dat moet je niet zien als een on-
derdrukkende macht maar als een macht 
die probeert de chaos onder bedwang te 

Germaanse zonnegod 
op wild zwijn 

In de Graafschap en 
ook in het Noordbra-
bantse dorp Someren 
bergen de boeren in de 
kerstnacht hun gereed-
schappen op, of binden 
stro om de boomstam- .,,re-s 

men om ze te bescher- 
men tegen de woede van 
„Derk met de beer",  
die dan op een wild 
zwijn door het land rijdt. Eigenlijk is 
Germaanse zonnegod Fro of Fraho, in de 
feest op 25 december werd gevierd. 
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krijgen, een macht die ook de mens als 
zonnemens, als lichtmens, kan gaan zoe-
ken. 

Wederkerend proces 
In die zin wil ik dus zeggen dat het licht-
symbool veel verder gaat dan de lichtmens 
Christus, veel verder terug ook; je vindt 
het in de Griekse, de Perzische en ook in de 
Indische mythologie. 
Ik denk daarbij aan het Brahmanisme. Van 
Brahman, de oppergod, wordt gezegd dat 
hij mediteerde in de nacht en dat vanuit die 
meditatie het licht kwam. En dat licht is 
dan in wezen een soort uitvloeiing, een 
emanatie, van de scheppingsgedachte. Die 
emanaties worden voortdurend afgewis-
seld door immanaties (terugtrekking van 
het licht) in dat wederkerende proces — ook 
uitgewerkt in de reïnkarnatietheorie —
komt tot uitdrukking: licht in de duisternis 
en dat zal men dan ook in allerlei feesten 
tot uitdrukking willen brengen. Denk bij-
voorbeeld ook aan de nieuwjaarsfeesten 
die overal ter wereld voorkomen en ook in 
allerlei scheppingsverhalen zijn uitgewerkt 
— ook feesten ter ere van het licht dat de 
duisternis overwint. 

deze boze geest niemand anders dan de 
Noorse sagenwereld Freir genoemd, wiens  

Tot slot zou ik hier dan ook over kunnen 
zeggen: niet voor niks staat de nacht 
centraal in de decembermaand, niet 
alleen in de westerse kultuur maar ook 
in de oosterse kulturen.. Want de nacht 
is eigenlijk bij uitstek die substantie 
waarin dat licht geboren kan worden, 
nogmaals niet alleen in de Christusge-
stalte, maar op een veel breder en die-
per vivo, door alle mensen in alle oever-
halen ook weer uitgewerkt." 

Wat nu met het toenemende aantal mensen 
die zeggen: al die verhalen over goden en 
mythologieën, die zeggen me allemaal 
niks, ik vind het gewoon fijn om kerstfeest 
te vieren? 
Marcel Messing: „Ik gun dat die mensen 
van harte. Ik vier het zelf ook heel erg 
graag. Misschien zijn we geneigd om te 
zeggen: zo denk ik er niet over, ik ervaar 
het gewoon. Nou, ik denk dat dat het be-
langrijkste is: de ervaring, de beleving. Je 
hoeft niet via een bespiegeling, alles met-
een te weten. Als de ervaring aan dit soort 
dingen ten grondslag ligt dan ben ik ge-
neigd om te zeggen: een zalig kerstfeest. 
Maar dan zalig niet in de betekenis van 
christelijk, maar zalig naar de herkomst, de 
oorspronkelijke betekenis: weerspiegeling_ 
vanuit je ziel, uit je geestesleven," Ben 
maar eens bezig met dit soort symbolen, ga 
eens bekijken wat ze inhouden. Wil je het 
niet, ook goed, je kunt ze ook heel direkt 
ervaren." 

Casper• Vogel 

Dit artikel is een bewerking en uitbreiding door de 
auteur van een radiodokumentaire die door het Huma-
nistisch Verbond is uitgezonden op 25 december 1977 
en 1979. Met dank aan prof. M. A. Beek en drs. M. 
Messing voor hun toelichtingen en Marianne Vierhout 
voor assistentie bij literatuuronderzoek. 
Enkele suggesties voor wie meer wil weten over dit 
onderwerp: 

dr. J. J. Buskes: ZIN EN ONZIN VAN KERSTFEEST 
(1969) 
prof. dr. C. W. Minmich:  KERSTMISBAKSEL (1968) Menie Uyldert: SYMBOLIEK VAN DE MIDWIN-
TERTIJD (1973) 

Marcel Messing: SYMBOLIEK. SLEUTEL TOT 
ZELFKENNIS (1977) 

R. J. Condon: OUR PAGAN CHRISTMAS ( 1974)(6e-
steladres op te vragen bij het Humanistisch Verbond). 



Het café aan de Herengracht had vier 
stoelen en twee tafeltjes buiten staan. 
Nauwelijks een terras. Maar je _werd 
er, na een tijdje, wel degelijk bediend 
door een wat stuurse waard, die ver-
rassend goede koffie schonk. Ik zat er 
eerst alleen, want het weer was niet 
zonnig doch pruilde, op de rand van 
een huilbui. Daarom liepen de mensen 
voorbij. Maar na een minuut of tien 
ging er toch een man aan het andere 
tafeltje zitten. Het woord „heer" 
wordt in Amsterdam alleen nog iro-
nisch gebruikt door taxichauffeurs. 
„Dag heer." Toch wás hij er een, zij 
het zonder een zweem van nutteloos 
deftig vertoon. Hij leek me een beetje 
bejaarder dan ik, maar hij miste de 
chagrijnigheid waarmee veel oude 
mannen hun niet langer gehonoreerd 
gelijk door het leven vervoeren. Hij 
had — integendeel — kleine binnen-
pretjes zonder voor mij waarneembare 
aanleiders. Ze kwamen uit hemzelf en 
gingen gepaard met een trekje om zijn 
mond en een zacht, snuivend geluid 
dat uit zijn neus kwam. Hij bestelde 
een jong klaartje, waarvan hij niet gul-
zig dronk noch nippend proefde. Hij 
wist hoe het moest. 
Achter ons ging de deur van het café 
open. Er kwam een echtpaar naar 
buiten, loom op weg naar de zestig. De 
vrouw ging voorop, dik en verkeerd 
gekleed. Ze zei: 
"Hoofdzaak is dat je d'r spijt van 
helpt. Nietwaar? Dat hebbie toch? D'r 
spijt van?" " 

H.(,Ja, ik heb d'r spijt von," antwoordde 
de man dof, als iemand die bereid is 
tot het afleggen van welke verklaring 
dan ook. Hij had een uitgeblust gelaat 
met ogen die leeg gekeken waren naar 
de tv. Zijn regenjas week in de hals en 
zijn hoed rustte op zijn oren. De vrouw 
gaf hem een arm en ze staken traag 
over. What are you doing the rest of 
your life? Zo heet een liedje van Chris 
Connor. De titel viel me in. De oude 

Spijt 

foto: Kippa 

In dit speciale kerstnummer ook een verhaal van Simon 
Carmiggelt, die vier jaar geleden de J. P. van Praag-prijs 
ontving uit handen van Piet Spigt. Met dank aan de 
schrijver voor het verlenen van toestemming om dit ver-
haal te publiceren in de Humanist. ,Spijt" is een verhaal 
uit de bundel „Speciaal voor U", dat'  niet in de boekhan-
del verkrijgbaar is. 

heer lachte weer zo door z'n neus. Hij 
zei: 
„Spijt heeft-ie: Waarvan?" 
„Tja,.dat zal wel een eeuwig raadsel 
voor ons blijven," antwoordde ik. 
Hij smikkelde even uit zijn kelkje op 
zo'n manier die tijdelijke geheelont-
houders als ik het vuur na aan de 
schenen legt. 
„'t Is een groot woord, spijt," zei hij. 
„Maar gelukkig wordt het allengs 
kleiner. Ik ben nu zeventig, maar toen 
ik de leeftijd van die man had . . . 
poeh, wat was het toen nog groot, het 
woord. Waar ik niet allemaal spijt van 
had! Het was bijna een complete • 
dagtaak. Maar het slijt en er blijft niets 
van Over, zelfs geen lidteken. Als ik er 
nu op terugkijk denk ik: „'t Was onbe-
duidende onzin, meer niet". Dat is wel 
geriefelijk van het ouder worden, vindt 
u niet?" 
"Ja, dat is zo," antwoordde ik. 
Hij wees met één hand naar de bomen. 
„Die lichte tint groen is erg mooi hè," 
zei hij. „Je moet wat hoger kijken, bo-
ven de auto's, dan is er niets veran- 

derd sinds vroeger. 0, ik zeur niet over 
auto's hoor. De maatschappij is ver-
anderd en de mensen zijn veranderd 
en auto's horen daarbij. Maar toen ik 
nog jong was, waren de auto's alleen 
voor „de dominee, de dokter, de nota-
ris, die denken, dat uw dichter niet 
goed gaar is". U kent de regels?" 
„Maar 't kan verkeren," antwoordde 
ik ,,Jan Greshoff ' . 
Hij knikte vriendelijk. Ik was ge-
slaagd. 
„Weet u," zei hij. „Het was in het 
voorjaar van 1939 toen ik 's avonds 
om half acht op deze gracht liep. Het 
was wel weer en het motregende een 
beetje. Maar dat vond ik niet onaan-
genaam, motregen. Het lichte groen 
werd er .nog frisser van. Ik keek er 
naar, terwijl ik hier liep. En plotseling 
voelde ik dat er een hand onder mijn 
arm geschoven werd. Ik keek op zij en 
zag wie het was. Elsje heette ze. De 
vrouw van een bevriende collega. Een 
zeer bijzondere vrouw. Ik vond haar 
erg mooi en erg aardig. Ja, ik geloof 
zelfs dat ik een beetje verliefd op haar 
was. Enne — ik liet haar ook niet geheel 
onverschillig. Zo zou het staan in een 
slecht geschreven roman. Ze gaf -me 
een arm en we liepen samen door de 
motregen. Ik voelde me volkomen ge-
lukkig. We hadden niets met elkaar, 
hoor. Maar — nou ja. Na een tijdje zei 
ze: „Zullen we ergens iets gaan drin-
ken?" En weet u wat ik antwoordde? 
Ik antwoordde: „Nee, dat niet want ik 
heb om acht uur een afspraak." Dat 
wás ook zo. Ik weet niet eens meer 
welke onbenulligheid het betrof. Maar 
we namen afscheid en ik heb haar 
nooit meer teruggezien. 
Want kort daarop ging ze met haar 
man naar het buitenland en daar is ze 
onlangs gestorven. Tja, eenafspraak. 
Terwijl we daar zo heerlijk liepen, 
zonder veel te praten. Kijk, dáár heb ik 
hu nog altijd spijt van." 

S. Carmiggelt 
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Plezierli)-  gesprek pais 
Op 4 december heeft het Humanistisch 
Verbond een plezierig verlopen gesprek 
gehad met onderwijs-minister Pais. Hij is 
ervoor dat (na goedkeuring door het par-
lement) één miljoen gulden per jaar struk-
tureel wordt uitgegeven aan opleiding, 
studie en begeleiding voor humanistisch 
vormingsonderwijs. Dat betekent dat de 
hvo-opleiding door de overheid bekostigd 
kan gaan worden op het nivo van univer-
siteit, lerarenopleiding en pedagogische 
akademie. De opleiding zal zoveel moge-
lijk aangehaakt worden aan het HOI, de al 
enkele jaren gesubsidieerde opleiding voor 
humanistisch geestelijk werk. Er komt een 
kommissie (onder voorzitterschap van 
Rob Tielman) die de verdeling van de te 
besteden gelden met ingang van 1980 zal 

ZerdellIleming 
Begin dit jaar werd het HV-radiopro-
gramma op de zondagmorgen wegens 
'zenderkleuring' van de FM verhuisd naar 
de slecht te ontvangen middengolf. Het 
HV is daartegen in beroep gegaan omdat 
de kerkelijke uitzendingen op FM bleven 
doorgaan. Het HV is in het gelijk gesteld: 
als kerkelijke uitzendingen mogen, mag 
het HV ook op FM. We verhuizen dus 
weer terug van de waterstanden naar de 
VARA op de zondagmorgen. 

ond 
177 gemeenteraads-, staten-, en kamerle-
den hebben een open brief geschreven aan 
alle gemeenteraden en provinciale staten-
vergaderingen om te wijzen op het theo-
kratische karakter van de Bond tegen het 
Vloeken en de onwenselijkheid van het 
ambtsgebed. Onder de 177 zijn christenen 
en humanisten te vindén, evenals leden 
van VVD, D'66, PvdA, PPR, PSP, en Ge-
meentebelangen. De uitvoerige en gedo- 

gaan bekijken. 
Het HV kreeg helaas nog niet zijn zin op 
het punt van de nagestreefde rechtspositie-
regeling voor hvo-gevenden. 
De minister wees op de mogelijkheid hu-
manistische scholen op te richten, het HV 
verklaarde principieel te kiezen voor de 
pluriforme openbare school. De Vereni-
ging voor Openbaar Onderwijs en de Al-
gemene Bond Onderwijzend Personeel 
hebben zich geplaatst achter het HV-stre-
ven naar een betere rechtspositie-regeling. 
In overleg met PvdA, D'66 en VVD zal 
bekeken worden in hoeverre er een ka-
mermeerderheid te vinden zal zijn voor 
rijkssubsidiëring van hvo op de openbare 
scholen. Het overleg met het ministerie zal 
worden voortgezet. (RT) 

kumenteerde open brief is te bestellen door 
storting van f 2,— op postgiro 58 van de 
Humagistische Pers in Utrecht, onder 
vermelding van 'open brief. 

Kerkasy_ 
In bepaalde kerkelijke kringen groeit de 
wens net zoals in de middeleeuwen weer 
vrijplaatsen van kerkgebouwen te maken. 
In humanistische kringen wordt die ont-
wikkeling argwanend bekeken: in hoever-
re moet een democratische rechtsorde wij-
ken voor theocratische machten? 
De scheiding van kerk en staat wint steeds 
meer aan aktualiteit. (R.T.) 

16.000 
Bij het ter perse gaan van dit nummer was 
de 16.000-grens nog niet gehaald. Heeft u 
in uw eigen omgeving al nieuwe belang-
stellenden of leden gevonden? Eén tele-
foontje naar 030 - 318145 is voldoende om 
een informatiepakketje te laten toesturen. 
Haalt het H.V. de 16.000 voor 1980? 
U kunt er zelf iets aan doen om het ant-
woord positief te doen zijn! 

GEDICHT 
IN HANDTAS 

Mevrouw Ziegeler (84) woont in 
huize .,Merevelt" in Veldhoven en 
is sinds enkele jaren voorzitster van 
de bewonerskommissie. 
Door dit werk heeft zij veel met zie-
ken te maken en daarbij valt het haar 
op hoe bang de meeste mensen voor 
de dood zijn. Mevrouw Ziegeler 
heeft dan haar eigen manier om deze 
mensen troost te schenken. 
In haar handtas draagt zij namelijk 
al jaren het hierbij afgedrukte ge-
dicht van Ida Meeuse met zich mee 
(een gedicht dat enkele jaren gele-
den in de „Humanist" stond). Me-
vrouw Ziegeler: „Ik probeer dit dan 
vaak aan mensen over te brengen. 
Zit er iemand in de put. dan pak ik 
een hand vast en lees dit gedicht 
voor. Op deze manier lukt het vaak 
de angsten van mensen te verminde-
ren." 

waar jij zegt: God 
Daar zeg ik: ik weet het niet 
en eigenlijk is dat hetzelfde 
want beiden kenne►►  we 
de grens van ons begrijpen 

maar als je zegt: God 
en ik: ik weet het niet 
dan weet jij je beschermd 
en ik voel mij verlaten 
aan de grens van ons begrijpen 

Maar mocht je ooit beseffen 
wat je niet begrijpt van God 
en duizelen van de diepten 
van je eigen geloof 
ontdaan van de gewoonte 
geef me dan je hand 
zodat ik je kan steunen 
want dan ben ik niet zo bang als jij 

Boekaanraders over humanisme 
Atheïsme, 

humanisme, 

socialisme 
W. van Dooren en 
A. L. Constandse, 
Atheïsme, Huma-
nisme, Socialisme, 
uitgave Agon-El-
sevier, 
prijs f 16,50. 
Een prettig ge-
schreven boekje 
dat een goede ken-
nismaking is met 

deze drie stromin-
gen. Het is voor-
zien van opgaven 
om eigen inzicht te 
testen en een vrij 
grote, gedeeltelijk 
thematisch geor-
dende, literatuur-
lijst. 

Geschiedenis 
Anton Con standses 
„Geschiedenis van 
het Humanisme in 
Nederland" is her- 

drukt door Kruse-
man in Den Haag. 

Een handzame in-
leiding voor ieder-
een die in kort be-
stek het ontstaan 
van het Nederland-
se Humanisme wil 
leren kennen. Aan-
dacht wordt be-
steed aan Erasmus, 
Spinoza, Descar-
tes, Multatuli, Do-
mela Nieuwenhuis, 
de vrijdenkers be-
weging, f 20,90. 

Grondslagen 
Jaap van Praags 
„Grondslagen van 
Humanisme" 	is 
geen 	eenvoudig 
boek, maar wel een 
gedegen overzicht 
van het humanis-
tisch denken in vele 
facetten. Uitgever 
is Boom/Meppel. 
Prijs: f 34,50. 

Kijk op leven 
C. H. Schonk, 

„Humanisme, ook 
uw kijk op het le-
ven?" 
Een beschrijving in 
eenvoudige, helde-
re taal van de prin-
cipès van het hu-
manisme en de hu-
manistische kijk op 
het leven. 

Te koop bij de 
boekhandel of an-
ders te bestellen via 
de boekhandel: bij 
DVG, postbus 1087, 
Rotterdam. 
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De ontredderde wereld van B. W. Schaper 

'Het H.V. zal zich in 
duidelijk moeten pro 

B. W. Schaper: ,Kenmerkende van deze tijd is de verbrijzeling van een droombeeld' 

In de laatste jaargang van „Re-
kenschap" het driemaandelijkse 
tijdschrift voor wetenschap en 
kultuur heeft B. W. Schaper 
(emeritus hoogleraar in de ge-
schiedenis) een aantal beschou-
wingen gewijd aan de ontwikke-
lingen in de jaren zeventig en de 
verwachtingen voor de jaren 
tachtig. Binnenkort zullen deze 
opstellen als brochure worden 
gepubliceerd onder de titel: „Op 
de drempel van 1980". Vooruit- 
lopend op deze publikatie 
praatte Peter van den Akker met 
Schaper over zijn kijk op de ze-
ventiger jaren en over de beteke-
nis van het Humanistisch Ver-
bond. 

Het studeervertrek van professor B. W. 
Schaper verraadt dat de gebruiker zich 
meer aan boeken dan aan binnenhuisar-
chitektuur gelegen laat liggen. Een paar 
gemakkelijke stoelen met anthracietkleu-
rige bekleding vormen een funktionele zit-
hoek voor een ouderwets eikenhouten bu-
reau, waarop boeken en paperassen hoog 
liggen opgetast. De moderne divan met 
zwarte skai-bekleding torst een zestal 
kloeke stapels lektuur. Kortom de am-
biance van een belezen man. 
Tot 1973 was B. W. Schaper hoogleraar in 
de geschiedenis aan de Rijksuniversiteit 
van Leiden. Daarnaast heeft Schaper veel 
gepubliceerd, onder andere in Reken-
schap, het driemaandelijks tijdschrift voor 
wetenschap en kultuur. In Rekenschap 
heeft hij het laatste jaar geschreven over de 
jaren zeventig. Zijn bespiegelingen zullen 
binnenkort als een afzonderlijke brochure 
worden gepubliceerd. ,.Als ik de zaken op 
een rijtje zet dan voel ik me verdorie soms 

door Peter vd Akker 

net een orthodoxe dominee", vertrouwt 
Schaper me toe. Hij doelt daarmee op een 
van zijn artikelen in Rekenschap dat als 
titel „Ontredderde Wereld" meekreeg. 
Inderdaad een aanhef waar de lezer geen 
levensblijheid aan kan ontlenen. Toch is 
het niet de bedoeling van Schaper om zich 
aan te sluiten bij de rijen van sombere be-
schouwers die de zeventiger jaren voor-
zien van het etiket „tijdperk der grote mat-
heid", willen bijzetten in wat binnenkort 
definitief achter ons ligt. 

Betrekkelijke matheid 
Het ligt er maar aan vanuit welke gezichts-
hoek je de laatste tien jaar wilt bekijken, 
vindt Schaper. Die matheid waarover 
steeds wordt gepraat is maar betrekkelijk. 
Als je ziet wat er in verschillende delen van 
de wereld aan de hand is, kun je moeilijk 
beweren dat dat iets met matheid of apa-
thie te maken heeft. De ontwikkelingen in 
Iran worden bepaald niet gekenmerkt door 
apathie. Schaper telt op de vingers van zijn 
rechterhand een viertal andere wereldde- 

len, Z.O. Azië, het Midden Oosten, La-
tijns-Amerika en Afrika. Stuk voor stuk 
kontreien waar wel het een en ander bor-
relt en kookt. 

Verbijsterd 
Vanwaar dan toch die in brede kringen 
geaksepteerde opvatting dat we met z'n 
allen de laatste tien jaar hopeloos in de 
versukkeling zijn geraakt? Schaper houdt 
het er op dat we de ontwikkelingen van de 
laatste tien jaar gaandeweg steeds minder 
hebben kunnen bijhouden en ook steeds 
minder hebben kunnen begrijpen. Scha-
per: „Het lijkt wel of de Westerse publieke 
opinie en dan in het bijzonder het als 
„links" of „radikaal" geldende volksdeel 
onthutst en verbijsterd is door de ontwik-
kelingen, die zich over de aardbol voor-
doen en die kennelijk niet passen in de 
schema's en patronen, waarin „links" ge-
wend is het aards gebeuren te vatten en te 
betuttelen". 

Ontgoocheling 
Als voorbeeld van deze tendens noemt 
Schaper de Vietnam-oorlog. Jarenlang 
heeft Vietnam kunnen rekenen op de on-
voorwaardelijke steun van al degenen die 
de imperialistische terreur van Amerika 
verfoeiden. Het is schokkend om na de 
Amerikaanse nederlaag te moeten zien hoe 
zich socialistisch en demokratisch noe-
mende staten vervolgens op onbeschaam- 

de wijze tegen elkaar en de eigen volken 
terreur en oorlogsgeweld toepassen. Dat is 
voor velen, die zich plaatsvervangend met 
elke revolutie plachten te identificeren, 
een ware ontgoocheling. Het is daarom 
volgens Schaper niet zozeer een grote 
matheid die de jaren zeventig heeft bevlo-
gen als wel een gevoel van ontreddering. 
We zijn de laatste tien jaar misschien een 
beetje de kluts kwijt geraakt. 

Generatieverschijnsel 
Ontreddering of matheid, het is een kwes-
tie van nuances. In ieder geval gaan de 
zeventiger jaren de geschiedenis in als een 
tijdvak waarin het elan waarmee in de zes-
tiger jaren allerlei hervormingsgedachten 
werden ontwikkeld, plaats maakte voor 
twijfel en onzekerheid. Merkwaardig ei-
genlijk, want aan het eind van de zestiger 
jaren leek het .,Morgenrood" zo nabij? 
Schaper kijkt daar iets anders tegenaan. 
„Veel mensen hebben misschien nog de 
idee dat de zestiger jaren als revolutionair 
gekenschetst moeten worden. Dat is niet 
zo. Er was in de zestiger jaren veel eerder 
sprake van een renovatie dan van revolu-
tie. Heel veel gebeurtenissen uit die zesti-
ger jaren zijn te verklaren als generatiever-
schijnsel. 
Neem bijvoorbeeld de opkomst van Nieuw 
Links binnen de Partij van de Arbeid. Bij 
die stroming ging het niet zozeer om de 
grondvesting van nieuwe ideeën. Dat hele 
Nieuw Links was veel meer een truc van 
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de jaren tachtig 

luidruchtige jongeren om binnen de partij 
aan de bak te kunnen komen. Kijk maar 
eens naar de mensen die toen op de voor-
grond traden; dat zijn stuk voor stuk men-
sen die nu respektabele posities bekle-
den". 
Nee, Schaper is niet geneigd om de zesti-
ger jaren te kwalificeren als een, zij het 
vruchteloze aanloop tot revolutionaire 
omwentelingen. De zestiger jaren mogen 
dan een heleboel zaken in beweging heb-
ben gebracht, waar het nadrukkelijk aan 
heeft ontbroken is een samenhangend 
ideeënstelsel van waaruit de hervormings-
bewegingen ook in de jaren zeventig ge-
voed hadden kunnen worden. 

Herleving oude systemen 
Wie de jaren zestig ten onrechte be-
schouwt als het tijdperk waarin de grond- 
slagen werden gelegd voor een nieuwe sa-
menleving komt dan in bespiegelingen 
over de laatste tien jaar tot konklusies waar 
Schaper nadrukkelijk afstand van neemt. 
Zo spreekt de alternatieve kultuurfilosoof 
Theodore Roszak over een episode van 
„kreatieve desintegratie". Dat zou dan 
een tijdperk zijn waarin alle bestaande ze- 
kerheden op lossen schroeven komen te 
staan en waarin de mensheid voor de keuze 
wordt gesteld van een apocalyptische on-
dergang of. een „nieuw tijdperk", waarin 
de verzamelde wijsheid van alle grote kul-
turen wordt geïntegreerd. Schaper denkt 
dat het zo'n vaart niet loopt. „Tegenover 
allerlei modieuze sekten, sjamanen, goe-
roe's en magiërs, weten de oude systemen 
zich niet enkel te' handhaven, maar zelfs 
een herleving door te maken, zij het veelal 
in regressieve zin. De Islam is daarvan niet 
de enige getuigenis". In plaats van „krea-
tieve desintegratie" ziet Schaper veel 
meer een vlucht in allerlei mystiek en in 
archaïsche rituelen naast de ontgoocheling 
van velen, wie het heilsgeloof van de so-
cialistische samenleving tussen de gebalde 
vuisten hebben zien doorglippen en in gru-
zelementen zien vallen. 
Schaper: „Ik denk dat dat het kenmerken- 

Een dezer dagen verschijnt: 

OP DE DREMPEL. VAN 1980 
— een tijdsbeeld, door dr B. W. Schaper 
Een brochure van 40 pagina's met vier 
redaktionele beschouwingen uit ,Reken-
schap' van 1979, voorzien van een inlei-
ding en nawoord 
Prijs: f 3,50 
Bestellen door overmaking van f 3,50 op 
giro 58.22.93 t.n.v. de Humanistische 
Stichting Socrates, onder vermelding 
,Op de drempel van 1980' 

de is van deze tijd: de verbrijzeling van een 
droombeeld. Dit vergruizingsproces zal, 
zij het met allerlei vertragingen en in aller-
lei vormen, zich verder over de wereld 
verbreiden. Op die manier ontstaat een va-
cuum van apathie en nihilisme. Dat zoiets 
niet zonder gevaren is, hebben ons de der-
tiger jaren van deze eeuw geleerd". 

Betekenis HV in 70-er jaren 
Terugkijkend op de zeventiger jaren dringt 
zich natuurlijk ook de vraag op welke be-
tekenis er in dit tijdvak van het Humanis-
tisch Verbond is uitgegaan? 
Ik opper voorzichtig dat het Humanistisch 
Verbond in de zeventiger jaren niet in staat 
is gebleken om met name de jongeren te 

interview 
HUMANIST 

interesseren voor de denkbeelden en akti-
viteiten van het verbond. Schaper is het 
daar zij het aarzelend mee eens. „Mis-
schien had het Verbond zich inderdaad wat 
duidelijker kunnen opstellen dan het ge-
daan heeft", zegt hij. „Maar ja binnen het 
Verbond leefde toch wel enige bezorgd-
heid over de felheid waarmee de jongeren 
voor alles en nog wat op de bres stonden. 
Binnen het Humanistisch Verbond leefden 
overigens ook heel duidelijk dezelfde 
ideeën als die door anderen werden ver-
kondigd. De idee van de participatie-de-
mokratie bijvoorbeeld werd ook binnen 
het Verbond aangehangen. Toch voelde 
men zich vanuit het Verbond niet onmid-
dellijk solidair met al die protesterende 
groepen". 

Kernbewapening 
Is het wel redelijk om als levensbeschou-
welijke organisatie terughoudendheid te 
betrachten als het gaat om belangrijke ethi-
sche kwesties? Een zaak die nu bijvoor-
beeld weer heel aktueel is, is de kernbewa-
pening. Van een levensbeschouwelijke or-
ganisatie moet toch verwacht worden dat 
ze daar een duidelijk geluid over laat ho-
ren? Schaper wil dat niet ontkennen maar 
wijst er ook op dat je in moeilijke kwesties 
als de kernbewapening toch ook weer niet 
al te kordaat van de toren moet blazen. Het 
is verleidelijk om met veel aplomb iets te 
beweren wat zo op het eerste oog heel aan- 
nemelijk klinkt, terwijl er bij nadere be-
schouwing toch wel haken en ogen aan 

zitten. 
Schaper: „Het Interkerkelijk Vredesbe-
raad, het IKV, is met een rapport over de 
kernbewapening voor de dag gekomen. 
Het IKV dat min of meer als geweten fun-
geert op militair-politiek gebied voor de 
verzamelde kerken van Nederland, heeft 
opzien gebaard door aan haar rapport de 
konklusie te verbinden: „de atoomwapens 
de wereld uit, te beginnen met Neder-
land". Schaper vindt het een „pakkende 
leuze, die niet zal nalaten op grote groepen 
— over de atoomwapens terecht bezorgde, 
ja beangste mensen, vooral jongeren — in-
druk te maken. Ongetwijfeld kan het zijn 
nut hebben, als de kerken door zulke emo-
tionele eksplosies hun mensen wakker 
schudden uit een eventuele lethargie je-
gens het altijd dreigende nukleaire oor-
logsgevaar. 
Maar dan zou het heilzamer zijn als men 
zich minder toespitste op akties en leuzen, 
die in werkelijkheid niet veel meer zijn dan 
goedkope gewetenssussers". Schaper 
wijst er op dat een andere aktie, de massale 
Anti-neutronenbom manifestatie, een door 
de kommunisten geïnfiltreerde en gemani-
puleerde massa-aktie werd, die door haar 
eenzijdigheid het feit verwaarloosde of 
verzweeg, dat de Russen evenzeer met de 
neutronenbom bezig waren als de Ameri-
kanen. Daarom, konkludeert Schaper. is 
het zo gevaarlijk om met simpele formules 
als „de nuklearisatie" van Nederland in de 
weer te gaan. Met slogans lost men de tal-
loze en steeds verwikkelder wordende 
puzzels van de internationale bewape-
ningspolitiek niet op en brengt men Ne-
derland in een steriel isolement. 

Zuid-Afrika 
Kernbewapening is dan misschien een erg 
ingewikkelde aangelegenheid waar je als 
levensbeschouwelijke organisatie mis-
schien voor je het weet winkelhaken op-
loopt in de fluwelen handschoenen waar-
mee je het wilt aanpakken, maar hoe is het 
dan gesteld met zoiets als de strijd tegen de 
apartheid in Zuid Afrika. Nog zeer onlangs 
organiseerde het komitee Zuidelijk Afrika 
een grootscheepse manifestatie vóór een 
olie-boykot van Zuid-Afrika. De stem van 
het Humanistisch Verbond heeft daarin 
niet doorgeklonken? 
Schaper: „Binnen het verbond leeft niet zo 
de behoefte om de politiek tot sensatie te 
maken. Je moet ook niet vergeten dat een 
manifestatie vóór een olie-boykot van Zuid 
Afrika een politiek geladen zaak is. Het 
gaat hier vooral om de middelen, over het 
doel zijn we het wel eens. Ik geloof niet dat 
het verstandig is je daar als levensbe-
schouwelijke organisatie in te verstrikken. 
Je moet ook niet vergeten dat binnen de 
gelederen van het Humanistisch Verbond 
zeer uiteenlopende politieke opvattingen 
leven. We zijn geen organisatie die er naar 
streeft om één idee te verwerkelijken. 

Nadruk geweten 

We proberen juist vanuit verschillende uit-
gangspunten een mogelijk gemeenschap-
pelijke praktijk te realiseren. Die laatste 
benadering legt bepaald beperkingen op 
aan je mogelijkheden om je naar buiten toe 
geprofileerd te presenteren. Wat me opvalt 
bij de voorbeelden die worden gegeven is 

(vervolg op pag. 18) 
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TELEVISIE 

19 december, 23.05 uur, Nederland 1 
BUITEN STAAN 
Een filmportret van twee mensen die 
buiten het arbeidsproces staan. 
Een 16-jarige en een 72-jarige praten 
met elkaar over het belang van wer-
ken. 
Wat betekent werk voor hen? 
Regie: Bernard Neuhaus. Kamera: 
Goed Giltay. 

28 december, 23.00 uur, Ned. I 
KWETSENDE MENSEN 
Don Quishocking heeft zich weer in 
één wespennest gestoken. 
Vroeger zouden ze zwaar gekwetst 
wild om zich heen hebben geslagen. 
Nu lopen ze pijprokend, de hersens 
veilig in één imkernetje verpakt we-
tenschappelijk kommentaar te geven. 
Ze worden ouder en daar hadden ze 
niet op gerekend. 
Ze stralen de vreugde uit van weduw-
naren met Kerstmis, ze zijn zo giftig 
als koalabeertjes en dit alles onder het 
wakend oog van het Humanistisch 
Verbond. 
Regie: Rob van der Linden 

RADIO 

23 december, 9.30 uur, Hilv. 2 
ZONDER GOD WORDT NIET GE-
TROUWD 
De rol van de religie in de dagelijkse 
gang van zaken in Israel is groot. Te 
groot, vindt een groep mensen die 
probeert te komen tot een scheiding 
van kerk en staat in Israel. 
Samenstelling: Piet Brinkman 

25 december, 18.20 uur, Hilversum 2 
(FM) 
GEEN WONDER 
Medewerking: Dr.M.A. Beek, em-
hoogleraar Oude Testament, Drs. 
Marcel Messing, kultureel-antropo-
loog. 
Samenstelling: Casper Vogel 

30 december en 6 januari, 9.30 uur, 
Hilv. 2 
KAAS VAN ROEL EN JOSTIE 
In het begin van de jaren '70 schreef 
Roel van Duijn een „pan ies dagboek" 
vol sombere vooruitzichten omtrent 
het leven op onze planeet. Om de —
onder andere door de Club van Rome 
geschetste — verloedering tegen te 
gaan pleitte hij voor een „witte pa-
niek" die de mensen weer met hun 
voeten op de grond zou krijgen. 
Intussen is Roel na een wereldwijde 
bekendheid als provo, kabobter en 
wethouder zelf met zijn voeten op de 
drassige grond van Oost-Groningen 
beland, als boer. 
Samen met zijn vrouw Jostie zwoegt 
hij op een nog te kleine boerderij om 
het gretige alternatieve eet-circuit van 
kaas te voorzien. 
Hoe kijkt hij tien jaar later aan het be-
gin van de jaren '80 tegen de toekomst 
aan? En wat is de persoonlijke hou-
ding van Roel en Jostie tegenover een 
produktiesysteem dat maakt dat je 
bijv. op ons platteland bijna geen 
mensen meer ziet maar alleen machi-
nes. 
Samenstelling: Ruud Jans. 

Sinds enige tijd zijn er bij sommige openbare bibliotheken cassettes 
te leen van radio-uitzendingen van het H.V. Hierbij geven wij een 
kleine keuze van beschikbare titels. Een komplete lijst van beschik-
bare programma's kunt u aanvragen bij de N.B.L.C., Tako Scheltema-
straat 5, Den Haag, waar u deze cassettes ook kunt bestellen. De 
kosten zijn ƒ 12,50 per cassette. Zeer geschikt lijkt ons om deze 
programma's in de gemeenschappen te gebruiken als uitgangspunt 
voor discussies. 

• Buitenkerkelijk denken — Over de functievan het Humanistisch Verbond. 
• Dromen (1, 2, 3 en 4) — De symbolentaal van dromen. 
• Hoeveel vrede — hoeveel veiligheid — Gesprekken met mensen over anti-militaris- 

me. 
• Humanisme, wat is dat nou eigenlijk? — Inhoud en praktijk van humanisme in 
Nederland. 
• Jeugdbescherming — Een aantal knelpunten in de jeugdbescherming. 

• Met na afloop diskussie — Diskussie van Rob Tielman (voorzitter HV) met vertegen-
woordigers van de gereformeerde en katholieke kerk. 
• Plicht — Gesprekken over plicht met een psycholoog, een cultureel-antropoloog en 
een kind. 
• Een ramp voor het kind — De invloed van veranderende man-vrouw-/vader-moeder-
patronen op het kind. 
• Religieus humanisme — De centrale plaats van het element gevoels-„beleving" 
binnen de gegeven visie op religie en humanisme. 
• Twintig jaar humanistische ontwikkelings-samenwerking — Informatie over het 
Humanistisch Instituut voor Ontwikkelingssamenwerking (HIVOS). 
• Uitvaartbegeleiding — Wat zeggen humanistische uitvaartbegeleiders die geen 
troost in de vorm van een hiernamaals kunnen bieden? 
• Van wie is mijn lijf? — Programma over orgaantransplantatie. 
• Wat doen we met moeder? — Programma over bejaardenhuisvesting. 
• Werk voor mensen —Verslag van een konferentie (okt. '78) over de betekenis van de 
faktor „arbeid" voor de zingeving aan het bestaan. 
• Zonder zien, zonder zin? — Gesprekken met mensen over hoe zij omgaan met hun 
blindzijn. 
• Konrad Mertz — In 1933 probeerde een jonge student Hilter dood te schieten. De 
aanslag mislukte. De student vluchtte, geholpen door een van zijn medestudenten, 
maar hij werd gepakt door de geheime staatspolitie. Konrad Mertz, die hem verborgen 
had gehouden moest nu zelf ook voor de Gestapo vluchten. 

VERBOND OP RTV 
'Alleen op het geweten afgaan 
lijkt nogal een vaag en wille-
keurig richtsnoer' 

(vervolg van pag. 17) 
iedere keer weer de grote nadruk die het 
geweten daarbij krijgt. Heel veel akties 
doen een beroep op het geweten van de 
weldenkende Nederlander. Alleen op het 
geweten af te gaan lijkt nogal een vaag en 
willekeurige richtsnoer. Ik zou in elk geval 
een verantwoordelijkheidsethiek, waarbij 
je gezond verstand niet gemist kan wor-
den. prefereren boven een getuigenis-
ethiek. die alles afhankelijk maakt van de 
persoonlijke belevenis-ervaring". 

In zijn beschouwingen over de jaren 
zeventig komt professor Schaper tot de 
konklusie dat de kwalificatie van mat-
heid voor de achter ons liggende tien 
jaar niet precies aangeeft wat er werke-
lijk aan de hand is: een groeiend gevoel 
van onzekerheid en in sommige op-
zichten zelfs ontreddering. Schaper 
verwacht ook niet dat daar de komende 
jaren veel verandering in zal komen. 
Hij voorziet een periode van verbrok-
keling en nihilisme. Wat kan het Hu-
manistisch Verbond in die voor ons lig-
gende en waarschijnlijk weinig 
rooskleurige toekomst betekenen? 
Schaper: „Ik denk dat het Humanis-
tisch Verbond zich in de jaren '80 dui-
delijk zal moeten profileren. We zullen 
duidelijker voor onze visies uit moeten 
komen om herkenbaar te worden voor 
al die mensen voor wie humanisme nog 
een vage aanduiding is voor een stro-
ming die zich baseert op de mens en de 
menselijke mogelijkheden". Voor 
Schaper mag het Humanistisch Ver-
bond er in de jaren tachtig best wat 
harder tegenaangaan. 

Peter v. d. Akker 

Essentieel in het menselijk 
bestaan is de onzekerheid. 
Als je daarmee leert leven is 
de onzekerheid juist één 
van de aantrekkelijke kan-
ten van het bestaan. 
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Het Humanistisch Verbond 

wil overgaan tot de aanstelling van een 

Coördinator Geestelijke Verzorger m/v 
ten behoeve van de bij de Humanistische Stichting voor Huisvesting van Bejaarden (HSHB) aangesloten stichtingen. 

Bij de HSHB zijn ± 60 verzorgingstehuizen en wooncentra voor ouderen aangesloten. 

De coordinator zal belast worden met het initiëren, organiseren en begeleiden van het humanistisch geestelijk raadswerk, met name 
in de verzorgingstehuizen. 
Overleg met de — zelfstandige — stichtingen staat daarbij centraal. 
Veel reizen en avondwerk horen tot de consequenties. 

Met de centraal geestelijk raadsman van het Humanistisch Verbond voor de Zieken-, Verpleeg- en Bejaardenhuizen en een in te 
stellen begeleidingscommissie zal overleg kunnen worden gepleegd over het te voeren beleid, zowel in grote lijnen als in detail. 
Desondanks moet gesproken worden over een éénmanspost. 
Van de kandidaten wordt gevraagd: 
— humanistische gezindheid; 
— opleiding van het Humanistisch Opleidings Instituut (HOI); 

of een vergelijkbare opleiding in de menswetenschappen en de bereidheid tot het volgen en afronden van de HOI-opleiding; 
— bekendheid met verzorgingstehuizen, en bij voorkeur ook met geestelijke verzorging; 
— gevoel voor procesontwikkeling, vermogen tot het leggen van contacten en bekwaamheid in coordineren. 

Afhankelijk van opleiding en ervaring zal het salaris tussen f 3.380,— en f 4.467,— per maand bedragen. 

Een psychologisch onderzoek kan onderdeel zijn van de selectieprocedure. 

Inlichtingen worden graag verstrekt door: 
C. J. van der Hulle, Omroeplaan 23, Huizen, telefoon: (02152-) 54355. 

Sollicitaties (met korte levensomschrijving en referenties) binnen 14 dagen na verschijnen van deze advertentie te richten aan: 
directeur Humanistisch Verbond, Postbus 114, 3500 AC UTRECHT. 

Degenen die de selectiecommissie willen attenderen op kandidaten, wordt verzocht hun suggestie door te geven aan C. van der 
Hulle, opdat betrokkene uitgenodigd kan worden te solliciteren. 

Het Bestuur van de Stichting Intramurale Geestelijke Verzorging te Arnhem 

welke stichting zich ten doel stelt het behartigen van de geestelijke verzorging van personen, die zijn opgenomen in of worden 
behandeld of verzorgd door instellingen van intramurale gezondheidszorg of bejaardenzorg, vraagt voor de in deze stichting 
participerende huizen, te weten: het verpleeghuis „De Braamberg", het verpleeghuis „Elderhoeve" en het Gemeenteziekenhuis, drie 

geestelijk verzorgers (mnlivr1.) 
Het ligt in het voornemen dat elk der geestelijk verzorgers aan één der deelnemende huizen als huispastor verbonden zal worden. 
Daarnaast zal hij/zij ook in de beide andere huizen werkzaam zijn. In dit verband wordt het belangrijk geacht, dat de kerkelijke 
binding van de gezamenlijke gegadigden een weerspiegeling is van de kerkelijke gezindte van de verzorgden, om welke reden 
gestreefd zal worden naar één pastor van roomskatholieke, één van gereformeerde en één van hervormde signatuur. 
Tot taak van de pastores zal medegerekend worden het leiden van de kerkdiensten in de onderscheidene huizen in overleg met de 
Raad van Kerken. 
Aanstelling in part-time dienstverband behoort tot de mogelijkheden. 

Het team van geestelijke verzorgers wordt versterkt met een part-time werkende 

humanistisch raadsman/vrouw 
ten dienste van de drie huizen. Bij voorkeur i.h.b.v. het HOI-diploma dan wel bereid dit te behalen. 

Salaris en arbeidsvoorwaarden zullen worden vastgesteld volgens N.Z.R. normen. De C.A.O. voor het Ziekenhuiswezen is van 
toepassing. 
Benoeming geschiedt door het bestuur van de stichting na overleg met de instellingen. 

Sollicitaties met uitvoerig curriculum vitae gelieve u te zenden binnen 10 dagen na verschijnen van dit blad aan de secretaris van 
het bestuur: 
hr. W. J. P. Smeets, Elderhofseweg 51, 6843 NS Arnhem. 
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CennieM jaaig 
01» Wieren te KWh e» 

»et Iitht ïh eigen hand te Denril 

Humanisme: zelf zin geven aan je leven 
Humanisme is een levensovertuiging. Een bepaalde manier van denken over zin en 
onzin van het bestaan. Humanisten vinden dat je zelf zin aan je leven moet geven. 
En dat je dat ook kunt, zonder dat je je hoeft te beroepen op een of andere hogere 
macht die voor jou de dienst uitmaakt. De Mens Centraal, zoals het wel vaker wat 
minder serieus wordt gezegd. 
Humanisten geloven dus in mensen. Dat klinkt op 't eerste gezicht nogal mooi. 
Maar, zul je zeggen, er is toch genoeg ellende, door toedoen van die mensen? Dat is 
zo, en juist daarom vinden humanisten dat je je heel goed moet realiseren hoe je 
met elkaar omgaat. 

De manier waarop mensen met elkaar om-
gaan, maakt het leven voor 'n groot deel 
aangenaam of niet. Ieder voor zich, maar 
ook gezamenlijk zijn we verantwoordelijk 
voor de inrichting van ons bestaan. Met al 
onze menselijke vermogens en tekorten. 
Wie dát beseft, gaat misschien heel anders 
tegen de wereld en zijn of haar eigen leven 
aankijken. Die beroept zich in denken en 
doen niet op 'n hogere macht buiten hem-
of haarzelf, maar is zich bewust van de 
eigen positie in dit bestaan. En de eigen 
mogelijkheden die ieder in zich heeft om 
daar zin aan te geven. 
Een van de belangrijkste aspekten van de 
humanistische levensbeschouwing is dat 
ieder mens belangrijk wordt gevonden. 
Daarom vinden we dat ieder zich zo goed 
mogelijk als mens moet kunnen ontplooi-
en. Dat wil zeggen: in vrijheid, naar eigen 
inzicht en goeddunken. En in een sfeer van 
fundamentele verdraagzaamheid. Want 
echte vrijheid kan niet zonder respekt voor  

_de ander (ook als die ander anders is, denkt 
en doet). 
Essentieel in het menselijk bestaan is de 
onzekerheid. Als je daarmee hebt leren le- 
ven is de onzekerheid juist een van de aan-
trekkelijke kanten van het bestaan. 
Het Humanistisch Verbond is een vereni-
ging die zich al meer dan dertig jaar sterk 
maakt voor het humanisme en de huma-
nistische beweging in Nederland. Voor de 
vrijheid van levensbeschouwing en de fei-
telijke erkenning daarvan. Is dat nodig? De 
tijd dat met name christelijke groeperingen 
het politieke en maatschappelijke klimaat 
in ons land beheersten, is toch al lang 
voorbij? Nou, vergeet het maar! Anders-
denkenden, waaronder buitenkerkelijken, 
dus ook humanisten, werden en worden 
nog steeds minderwaardig behandeld. 
Hoeveel kinderen worden bijvoorbeeld 
niet gedwongen naar 'n katholieke of pro-
testantse school gestuurd, bij gebrek aan 
alternatieven? 

Let wel: het Humanistisch Verbond is niet 
tégen het geloof in een God, we houden ons 
daar eenvoudig niet mee bezig. 
Het Humanistisch Verbond probeert uit-
sluitend een volwaardig geestelijk alterna-
tief te bieden voor de vaak eenzijdig 
christelijke inrichting van onze maat-
schappij. Waarbij we vinden dat aan ieders 
geloof of levensovertuiging recht moet 
worden gedaan. Dus geen pleidooi voor 'n 
christelijke, maar ook niet voor een huma-
nistische of 'n neutrale maatschappij! 
Principiële verdraagzaamheid leidt tot 'n 
veelvormige, een pluriforme maatschap-

. pij. Waarin ieder mens gerespekteerd 
wordt, of je nou humanist, christen of iets 
anders bent. Waarin niet de ene groep fijn 
overtuiging dwingend probeert voor te 
schrijven aan alle andere. 

Je kunt schriftelijk meer informatie 
krijgen over humanisme en het Huma-
nistisch Verbond. En natuurlijk kun je 
lid worden. Je steunt daarmee het werk 
van het Humanistisch Verbond en je 
ontvangt elke veertien dagen een aktu-
eel ledenblad, de „Humanist". Overal 
in het land zijn plaatselijke afdelingen, 
waarin je aktief kunt meedoen als je dat 

Denk er eens rustig over na. 
Informatie: Humanistisch Verbond, 
postbus 114, Utrecht. telefoon: 
030 - 318145, 
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